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Suciu Popa: Parlamentul României a elaborat un proiect de lege pentru
implementarea Regulamentului GDPR care ar putea schimba semnificativ felul în
care acesta a fost interpretat pâna în prezent

În data de 14 martie 2018, Senatul României a introdus, în procedura de urgenta, un proiect de lege menit
sa stabileasca masurile necesare punerii în aplicare a unor prevederi din Regulamentul General privind
Protectia Datelor (“GDPR”).
Actul normativ aflat în dezbatere atinge o serie de subiecte de interes maxim pentru domeniul protectiei datelor cu
caracter personal precum prelucrarea datelor genetice, cele privind sanatatea, datele biometrice sau prelucrarea
unui numar de identificare national.
Un aspect deosebit de important este cel referitor la utilizarea CNP-ului, unde conform proiectului de lege, va fi
necesar, printre altele, numirea unui Ofiter Responsabil pentru Protectia Datelor, atunci când aceasta prelucrare se
va face în urmarirea unui interes legitim al operatorului, iar nu în baza unei obligatii legale sau a
consimtamântului.
Totodata, în cazul monitorizarii prin mijloace de comunicatii electronice si/sau prin mijloace de supraveghere
video la locul de munca, proiectul de lege propune obligativitatea consultarii sindicatului sau reprezentantilor
angajatilor.
Referitor la investigatiile aflate în curs la momentul intrarii în vigoare a GDPR, 25 mai 2018, actul normativ arata
faptul ca acestea sunt supuse dispozitiilor GDPR si vor fi finalizate luând în calcul prevederile acestuia. Cu toate
acestea, daca GDPR prevede o sanctiune mai grava, fapta va fi sanctionata conform dispozitiilor actelor normative
în vigoare la data savârsirii acesteia.
Suciu Popa este o firma de avocatura full service din prima linie, fondata de o echipa de avocati experimentati
care gestioneaza probleme juridice complexe pe piața internationala si româneasca. Suciu Popa și avocații sai sunt
inclusi în mod constant printre liderii în domeniu, într-o varietate de clasamente și în publicații juridice de
specialitate.
Începând din luna martie, Andrei Georgescu, Partner și Bogdan Tâlvar, Senior Associate sunt oficial certificati
de catre Maastricht University ca Data Protection Officers și recunoscuți la nivel european, permițând firmei sa
ofere clienților sai asistenta completa în aceasta arie.
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