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În atenția:
Domnului președinte Teodosescu Mădălin Ady
Stimate domn,
Vă aducem la cunoștință că instituția noastră a fost sesizată în repetate rânduri cu privire la
dezvăluirea pe internet a datelor cu caracter personal ale unor persoane fizice, cuprinse în diverse
documente publicate (în format .doc și .pdf) pe paginile web ale unor unități administrative-teritoriale.
Totodată, precizăm că, potrivit prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 190/2018 privind
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), constituie contravenţie încălcarea de către
autorităţile/organismele publice a următoarelor dispoziţii din Regulamentul general
privind protecţia datelor, referitoare la:
a)principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în
conformitate cu art. 5-7 şi art. 9;
b)drepturile persoanelor vizate în conformitate cu art. 12-22;
c)transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională, în conformitate cu art. 44-49;
d)orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX;
e)nerespectarea unei decizii sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării sau a
suspendării fluxurilor de date, emisă de către Autoritatea naţională de supraveghere în temeiul art. 58
alin. (2), sau neacordarea accesului, prin încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1).
(6)Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile prevăzute la alin. (5) se sancţionează cu
amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.
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Având în vedere cele de mai sus, precum și serviciile prestate de AOR, de reprezentare a
intereselor specifice oraşelor și intereselor primarilor în dialogul cu administraţia publică centrală,
precizăm următoarele:
Potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, informaţiile deţinute de către o autoritate sau
instituţie publică cu privire la datele personale ale unui cetăţean pot deveni informaţii de interes public
numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice. Această situație
necesită o analiză de către autoritatea publică în cauză, pentru fiecare caz specific în care se solicită
dezvăluirea datelor personale, pentru a determina în ce măsură datele în cauză afectează funcția
publică respectivă și pot fi dezvăluite, dacă dezvăluirea nu aduce atingere dreptului la viață privată a
persoanei respective.

În măsura în care situația nu face obiectul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 544/2001,
devin aplicabile dispozițiile art. 12 alin. (1) lit. d) din aceeași lege.
Conform art. 12 alin. (1) lit. d) din aceeași lege, se exceptează de la accesul liber al
cetăţenilor ” informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii”.

Astfel, art. 6 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prevede că
prelucrarea este legală numai dacă și în masura în care se aplică cel puțin una din
următoarele condiții:
”(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
operatorului;
(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice;
(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public
sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte
terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale
persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana
vizată este un copil.”
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Litera (f) – (interesul legitim) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate
de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.”

Pe lângă condițiile de legalitate a prelucrării datelor menționate mai sus, art. 5 din RGPD
stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării datelor. Printre acestea,
se numără cel privind prelucrarea datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în
raport cu scopurile în care sunt prelucrate (principiul proporționalității) și prelucrarea datelor într-un
mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin
luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

De asemenea, aceleași dispoziții legale sus-menționate prevăd faptul că operatorul
este responsabil de respectarea acestor principii şi poate demonstra această respectare
(principiul responsabilității).
Totodată, pentru a limita informațiile ce pot fi accesate, recomandăm setarea corespunzătoare a
fișierelor "sitemap.xml" și "robots.txt", elemente de care trebuie să se țină seama pentru ca un site să
fie corect indexat de către motoarele de căutare.
"Sitemap.xml", este harta site-ului, un fișier scris în Extensible Markup Language (XML), care
conține o listă de pagini ale site-ului, împreună cu alte date. Aceste informații ajută motoarele de
căutare să identifice paginile care se pot urmări și link-urile care duc la ele.
"Robots.txt" este un fișier de tip txt care face parte din protocolul de excludere a roboților
(REP). Odată implementat fișierul "robots.txt" pe un site/server, acesta va opri motoarele de căutare să
indexeze fișiere, dosare sau link-uri conținând date cu caracter personal." Acesta conține un protocol,
un set restrâns de comenzi, prin intermediul cărora se permite sau se restricționează accesul la diferite
secțiuni ale site-ului.
În măsura în care nu există temei legal pentru publicarea (pe paginile web proprii ale
primăriilor) a datelor cu caracter personal, recomandăm înlăturarea de urgență a datelor publicate.
Spre exemplu, pentru a nu permite unui motor de căutare (ex. Google) indexarea
fișierelor de tip *.pdf publicate pe website-ul unui operator din sectorul public, se poate
configura fișierul robots.txt astfel:

User-agent: Google
Disallow:
User-agent: Googlebot
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Disallow: /*.pdf$
User-agent: Googlebot
Disallow: /*.doc$

Acest exemplu nu este limitativ, resursele publice de pe Internet privind utilizarea fișierelor
robots.txt pot fi consultate de personalul propriu cu atribuții IT&C al operatorului.
Față de cele de mai sus, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în vederea comunicării
prezentei adrese (tuturor) unităților administrativ teritoriale (ale căror interese le reprezentați).
Textul integral al RGPD, precum și alte informații utile privind aplicarea sa sunt disponibile pe
site-ul
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www.dataprotection.ro, la secțiunea dedicată ”Noului Regulament”.
Cu deosebita considerație,

Director,
Georgică Bălăiți
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