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Țuca Zbârcea & Asociații se așteapta ca solicitarile privind asistența juridica legata
de GDPR sa continue și dupa luna mai. Ciprian Timofte, Managing Associate:
Exista o percepție cvasi-generala ca, pentru a fi conform cu GDPR, ar fi suficient sa
te „acoperi” cu hârtii și proceduri. Total fals!

Avocații firmei Țuca Zbârcea & Asociații atrag atenția ca implementarea GDPR este un demers continuu
și, de multe ori, chiar în timpul evaluarii conformitații cu GDPR, la nivelul organizației pot aparea procese
sau elemente noi ce implica alte evaluari sau, dupa caz, reevaluari ale proceselor deja evaluate. ”Din aceasta
perspectiva, pe lânga auditul de conformare și implementarea propriu-zisa, rolul central al consultanților
este și acela de a crea premisele conformarii pe viitor cu GDPR. Printre altele, aceasta implica și o
componenta de conștientizare (awareness) a personalului de la nivelul organizației în ceea ce privește
cerințele GDPR, prin traininguri și alte materiale care sa ajute organizația sa înțeleaga și sa aplice corect
aceste cerințe”, explica Ciprian Timofte, Managing Associate la Țuca Zbârcea & Asociații. . .
Clienții Țuca Zbârcea & Asociații au conștientizat aceasta necesitate, fiind extrem de deschiși la propunerile
consultanților, iar acest lucru a asigurat o implementare adecvata și efectiva a GDPR. ”Unii clienți care, fie au fost
mai „harnici” și au început foarte devreme procesul de implementare, fie au un business care nu ridica probleme
deosebite din perspectiva GDPR, au ajuns din timp la „linia de finiș”. Pentru alți clienți, desigur, a fost necesar sa
apasam „pedala de accelerație” pentru a fi siguri ca finalizam procesul de implementare în timp util, adica pâna pe
25 mai. În orice caz, volumul de activitate s-a aflat la cote foarte înalte. Ne așteptam ca solicitarile privind
asistența juridica legata de GDPR sa continue și dupa luna mai”, arata Ciprian Timofte.

Asistența integrala pentru conformarea cu cerințele GDPR
În majoritatea cazurilor, consultanța oferita de experții Țuca Zbârcea & Asociații a vizat asistența integrala
pentru conformarea cu cerințele GDPR. Doar în anumite situații izolate avocaților li s-a cerut asistența pe
probleme punctuale.
”Asistența a fost acordata strict din perspectiva legala, consultanța tehnica fiind asigurata de consultanți IT
specializați. Desigur, în funcție de opțiunea clientului, am asigurat și partea de consultanța tehnica, în baza
colaborarilor pe care le avem cu firme specializate din acest domeniu. Asistența a implicat parcurgerea tuturor
etapelor pentru asigurarea conformarii, anume: (a) identificarea proceselor relevante la nivelul organizației, (b)
efectuarea de interviuri pentru auditarea situației clientului, (c) redactarea raportului de audit (Gap Analysis), (d)
„maparea” prelucrarilor de date derulate la nivelul organizației, (e) implementarea propriu-zisa, pentru asigurarea
conformarii cu GDPR. Faza de implementare este de departe cea mai complexa, migaloasa și anevoioasa. Spun
asta pentru ca exista o percepție cvasi-generala ca, pentru a fi conform cu GDPR, ar fi suficient sa te „acoperi” cu
hârtii și proceduri. Total fals! Partea de proceduri rezolva doar o (mica) parte din GDPR și, poate, partea cea mai
puțin problematica, aceea de accountability. Din experiența noastra, problemele cele mai sensibile țin de
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identificarea temeiului adecvat pentru prelucrare și transparența, întrucât presupun acomodarea cerințelor GDPR
(unele dintre ele destul de rigide) cu cerințele de business ale clientului”, detaliaza avocatul.
Firma de avocatura ofera asistența pe data privacy unei palete extrem de largi de clienți, ce activeaza în toate
industriile, cum ar fi telecom, asigurari, financiar-bancar, farma și medical, comerț on-line, IT etc. În plus, echipa
Țuca Zbârcea & Asociații are colaborari cu firme de avocatura internaționale din diverse jurisdicții, cu precadere
firme din elita clasamentului mondial, dar și cu alte societați independente de avocatura din Europa.
Echipa care se ocupa de aceste mandate include mai mulți avocați specializați în Data Privacy, deopotriva avocați
cu o bogata experiența în domeniu, precum și juniori. Nucleul principal este format din Ciprian Timofte, Bogdan
Halcu, Sergiu Crețu, care colaboreaza cu partenerii Horia Ispas, Silvana Ivan, Ciprian Dragomir etc., cu
echipa de juniori alocata departamentului Data Privacy, precum și, în funcție de situații (problematicile vizate,
industria în care activeaza clientul etc), cu avocați din cadrul altor departamente ale firmei.

Marile provocari aduse de noul Regulament

În munca lor, specialiștii au descoperit numeroase aspecte sensibile ce trebuia reglate pentru asigurarea
conformitații cu cerințele GDPR. Problematicile au fost diferite, în funcție de industria în care activeaza clientul și
de gradul de sofisticare a business-ului acestuia.
Printre provocarile cel mai des întâlnite, Ciprian Timofte le nominalizeaza pe cele legate de asigurarea
transparenței, prin informarea adecvata a persoanelor vizate; de problematica utilizarii cookies-urilor și a
profilarilor (în special, tehnologiile de monitorizare a comportamentului on-line al utilizatorilor); de utilizarea
deciziilor automate, care au un regim (extrem de) restrictiv conform GDPR; de asigurarea drepturilor persoanelor
vizate ; de retenția datelor etc.” Și, nu de puține ori aceste aspecte au suscitat discuții și dezbateri în „bucataria
proprie”, chiar între membrii echipei GDPR. Iar faptul ca, în anumite cazuri, chiar și între noi au existat pareri și
poziții diferite nu poate decât sa releve complexitatea respectivelor probleme și diversele unghiuri din care acestea
pot fi abordate și apreciate. Tocmai din cauza acestor „zone gri” sau care antreneaza un grad ridicat de
subiectivism, am preferat sa avem o abordare prudenta, dar care, desigur, sa raspunda totodata nevoilor de business
ale clienților”, amintește expertul.
Ciprian Timofte spune ca procesul de cartografiere nu a fost deloc ușor din cauza faptului ca cele mai multe
dintre organizații au implementat registre de evidența strict prin raportare la elementele obligatorii impuse de
GDPR.
“Noi am optat pentru oferirea catre clienți a unui registru mai sofisticat, ce conține informații adiționale celor
absolut obligatorii conform GDPR. Acesta tocmai din dorința de a pune la dispoziția clienților un document „viu”
și cât mai funcțional, care sa permita actualizarea și, daca e cazul, integrarea unor noi procese/ fluxuri de date/
caracteristici ale proceselor, dar și posibilitatea de a da curs anumitor cereri de exercitare de drepturi de catre
persoanele vizate. Spre pilda, registrul de evidența oferit clienților noștri evidențiaza legatura dintre fiecare din
datele prelucrate și temeiul care sta la baza prelucrarii. Aceasta permite selectarea datelor prelucrate pe baza de
„consimțamânt” și „contract”, în ipoteza în care persoana vizata solicita portarea datelor sale (conform GDPR,
dreptul la portabilitate este limitat la datele prelucrate pe baza de „consimțamânt” și „contract”)”, precizeaza
consultantul Țuca Zbârcea & Asociații.
În toate proiectele în care s-au implicat reprezentanții casei de avocatura au colaborat foarte bine avocații in-house.
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“De altfel, o atare colaborare este esențiala pentru implementarea cu succes a GDPR-ului, întrucât aceștia ne ofera
detalii importante (inclusiv de ordin istoric) privind rațiunile care au stat la baza anumitor prelucrari de date și alte
informații relevante (cum ar fi motivul pentru care s-a optat pentru anumite date, pentru un anumit temei de
prelucrare etc.). Iar nu de puține ori avocații in-house au venit cu opinii extrem de pertinente și utile pentru
procesul analizat. Mai mult, adesea avocații in-house joaca și rolul de punct unic de contact cu clientul, lucru
extrem de important pentru a asigura faptul ca primim toate informațiile și documentele relevante și utile analizei
noastre”, explica Ciprian Timofte.

“În ultimul an, „capul de afiș” a fost reprezentat de proiectele de implementare GDPR care au ridicat probleme
extrem de variate și complexe de data privacy. Separat însa (și câteodata în paralel cu implementarea GDPR), am
asistat clienții în redactarea de diverse ghiduri de buna practica la nivelul unor industrii, implementarea unor
platforme online (cum ar fi platforme complexe de socializare, recrutare sau marketing), analize legate de cloud
computing etc.”
Ciprian Timofte, Managing Associate la Țuca Zbârcea & Asociații

Domenii sensibile
GDPR-ul se aplica tuturor organizațiilor, fiind extrem de puțin probabil sa existe vreo organizație care sa nu
prelucreze date cu caracter personal. Exista însa o serie de industrii în care gradul de incidența și impactul
GDPR-ului depind de specificul organizațiilor, mai ales de industria în care activeaza și gradul de sofisticare a
acestora. ”Vor fi, de asemenea, relevante aspecte precum: (a) tipul de persoane vizate (e.g. minori, alte persoane
vulnerabile), (b) volumul de date prelucrate, (c) natura acestora (e.g. date sensibile, precum date privind starea de
sanatate, condamnarile penale, date biometrice), (d) mediul în care se prelucreaza datele (on-line vs offline), (e)
tehnologiile utilizate (e.g., utilizarea de noi tehnologii), (f) gradul de intruziune a prelucrarii, etc”, subliniaza
Ciprian Timofte.
Plecând de la cele menționate, avocatul considera ca cele mai expuse industrii sunt cele din domeniul
financiar-bancar, telecom, farma & medical, pensii și asigurari, utilitați, alte servicii care vizeaza consumatorii
(e.g. curierat, turism etc). De asemenea, sunt expuse în mod deosebit și organizațiile care acționeaza în mediul
on-line, atât deținatorii de website-uri (inclusiv platforme online), dar și alți actori care deservesc într-un fel sau
altul respectivele site-uri (cum ar fi agențiile de publicitate din mediul online).
„Raportat la gradul ridicat de complexitate și sensibilitatea problemelor antrenate de implementarea GDPR,
recomandam (în special) organizațiilor care activeaza în industriile sus-menționate sa apeleze la consultanța
specializata, atât de ordin legal, cât și IT. În orice caz, ulterior identificarii proceselor relevante, organizațiile ar
trebui sa parcurga un audit cât mai granular posibil și sa utilizeze tool-uri / aplicații dedicate pentru a asigura un
control eficient al tuturor datelor prelucrate. Avem în vedere, spre pilda, utilizarea de aplicații care sa asigure
evidența și gestiunea centralizata a tuturor datelor prelucrate, care sa permita exercitarea drepturilor persoanelor
vizate (inclusiv a dreptului de acces la date). În lipsa implementarii unor astfel de aplicații, pentru ipoteza
prelucrarii unui volum extrem de mare de date, de catre diverse departamente de la nivelul organizației, asigurarea
efectiva și eficienta a drepturilor persoanelor vizate s-ar putea dovedi extrem de dificil de realizat la nivel practic.
Distinct, este recomandabila numirea unui departament care, alaturi de DPO, sa monitorizeze constant schimbarile
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fluxurilor de date și sa asigure acoperirea lor prin noi masuri de conformare adecvate”, puncteaza expertul Țuca
Zbârcea & Asociații.

Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

Despre legislația din România

În 14 martie 2018, Senatul României a introdus, în procedura de urgenta, un proiect de lege menit sa stabileasca
masurile necesare punerii în aplicare a prevederilor Regulamentul General privind Protectia Datelor. Ulterior,
proiectul a fost retras și redepus în 28 martie la Camera Deputaților ca prima camera sesizata. Ciprian Timofte
atrage atenția ca data adoptarii proiectului de lege nu va influența în niciun fel data de la care GDPR va deveni
aplicabil, anume 25 mai 2018.
Avocatul menționeaza ca la baza proiectului de lege stau obligația și, dupa caz, posibilitatea oferita statelor
membre UE de a adopta reglementari naționale destinate aplicarii GDPR, în concordanța cu specificul național
(așa-numitele „norme deschise” din GDPR). Ca principale elemente de noutate introduse prin proiectul de lege,
Ciprian Timofte amintește:

i. Interzicerea prelucrarii datelor genetice, biometrice ori privind starea de sanatate pentru luarea unor decizii
automatizate sau crearea de profiluri; sunt permise totuși asemenea prelucrari autoritaților publice, în limitele
puterilor conferite acestora și legilor speciale în materie;
ii. Posibilitatea prelucrarii CNP-ului și a altor identificatori similari (serie și nr. CI, numar pașaport, permis de
conducere, nr. asigurare sociala de sanatate) și pe baza interesului legitim, cu îndeplinirea anumitor condiții, iar
nu doar în baza consimțamântului persoanei vizate sau a unei obligații legale exprese;
iii. Limitarea posibilitații de monitorizare a angajaților prin mijloace de comunicații electronice și/ sau de
supraveghere prin mijloace CCTV, prin reglementarea unor condiții extrem de restrictive în care o atare
monitorizare se poate realiza. Din punctul nostru de vedere, unele dintre cerințele pentru realizarea monitorizarii
reglementate prin proiectul de lege ar necesita cel puțin nuanțare, daca nu cumva o rediscutare a oportunitații
menținerii lor. Avem în vedere, în special, cerințele de la lit. d) și e) ale art. 5 din proiectul de lege. În caz contrar,
exista riscul golirii de substanța a art. 5 din proiectul de lege, prin limitarea excesiva a cazurilor în care
monitorizarea s-ar putea realiza, ceea ce ar face respectivul articol cvasi-inaplicabil la nivel practic;
iv. Reglementarea situațiilor tranzitorii privind aplicabilitatea legii în timp. În mod salutar, proiectul de lege
clarifica legea aplicabila în ceea ce privește diverse evenimente (plângeri, sesizari, investigații, constatari de
fapte și aplicarea de masuri și sancțiuni), în funcție de momentul survenirii lor (anterior sau ulterior 25 mai
2018). Important, proiectul de lege da efect principiului constituțional al aplicarii legii contravenționale mai
favorabile și prevede ca daca pentru fapta relevanta GDPR prevede sancțiuni mai dure, contravenția savârșita
anterior 25 mai 2018 va fi sancționata conform legii de la momentul savârșirii.

“Ramân totuși neacoperite o serie de aspecte importante legate de prelucrarile de date cu caracter personal, cum ar
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fi cerințele specifice de îndeplinit de catre responsabilul privind protecția datelor cu caracter personal (DPO),
cazurile în care efectuarea studiului de impact este obligatorie, prelucrarea datelor candidaților/ angajaților în alte
scopuri (de ex. pentru recrutare), inclusiv în baza unor decizii automatizate”, puncteaza profesionistul Țuca
Zbârcea & Asociații.
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