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 Protecția dreptului la viață privată: Parlamentul European trebuie să demonstreze  
că reprezintă cetățenii europeni 

 
 
Asociaţia pentru Tehnologie și Internet (ApTI), în calitate de organizaţie a societăţii civile care susţine 
și promovează o lume digitală liberă și deschisă, prin respectarea drepturilor fundamentale ale omului,  
încurajează membrii Parlamentului European în vederea adoptării Regulamentului privind protecţia 
indivizilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, cu 
amendamentele necesare pentru a respecta și întări protecția datelor personale, și implicit respectarea 
vieţii private a cetăţenilor europeni, ca drept al omului recunoscut prin Carta Europeană a Drepturilor 
Omului. 
 
Modificarea actualului cadru european de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter 
personal (în speță, Directiva 95/46/CE) este oportună, din cel  puțin două motive: 
 

1. adoptarea unui regulament va permite aplicarea unitară la nivel european a unui set unic de 
reguli privind protecția datelor, oferind astfel mai multă claritate și predictibilitate juridică atât 
pentru sectorul privat, cât mai ales pentru cetăţenii europeni;  

 
2. este necesară adaptarea legislaţiei la noile realităţi ale societăţii informaţionale (apariţia de noi 

servicii și aplicaţii de tipul reţelelor de socializare, platformelor de comerţ electronic, cloud 
computing etc) și introducerea de noi principii și norme referitoare la colectarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal, care să poată proteja cetăţenii în faţa noilor riscuri la adresa vieţii 
private și să conducă la creșterea încrederii acestora în utilizarea în condiţii de siguranţă a noilor 
servicii. 

 
În contextul în care companiile colectează tot mai multe date despre indivizi (nu doar cele care oferă în 
mod clar informaţii privind identitatea acestora – nume, adresă etc, ci și cele legate de acţiunile și 
comportamentul indivizilor) și le prelucrează prin metode tot mai sofisticate (care permit crearea de 
profiluri foarte detaliate ale indivizilor), este necesară consolidarea regulilor existente și 
introducerea de noi principii care să ofere protecția efectivă a acestor date, precum și a vieţii private a 
indivizilor.  ApTI consideră că regulamentul propus de către Comisie conține o serie de prevederi 
importante în acest sens. Reglementarea mai în detaliu a dreptului de a fi uitat, introducerea noțiunii 
de portabilitate a datelor, precum și a conceptelor de „privacy by design” și „privacy by default”, 
obligația de notificare a cazurilor de încălcare a securității datelor – toate acestea sunt doar câteva 
dintre prevederile a căror introducere ar contribui la îmbunătăţirea semnificativă a cadrului legislativ 
european privind protecția datelor personale. 



 

Având în vedere că propunerea de regulament se află în prezent în dezbaterea Parlamentului European, 
precum și faptul că rolul Parlamentului este de a reprezenta și proteja interesele cetăţenilor 
europeni, considerăm că membrii săi au obligația, cel puţin morală, de a analiza cu atenţie această 
propunere și de a se asigura că prevederile sale reprezintă cel mai bun răspuns la actualele 
provocări la adresa protecției vieții private și a datelor cu caracter personal. 
 
În acest sens, dorim să semnalăm faptul că regulamentul propus conţine o serie de prevederi care 
trebuie revizuite și îmbunătăţite1 înainte de adoptarea acestuia: 
 

• este necesară clarificarea situaţiilor în care datele cu caracter personal pot fi prelucrate în 
„interesul legitim” al operatorului, astfel încât să se evite situaţia în care acesta decide în mod 
unilateral, în funcţie de propriile interese, că o anumită situaţie reprezintă un interes legitim și 
că poate prelucra date fără acordul persoanei vizate. Apreciem faptul că raportul preliminar 
pregătit în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie și afaceri interne propune ca aplicarea 
principiului „interesului legitim” să fie posibilă doar în situaţii excepţionale, dar considerăm că 
această excepţie continuă să fie suficient de largă pentru a permite eventuale abuzuri din partea 
operatorilor, fiind astfel necesară o abordare mai atentă.  

 

• trebuie revizuită reglementarea dreptului de a fi uitat, pentru a se evita posibilitatea utilizării 
acestuia în vederea restrângerii libertăţii de exprimare sau impunerii unor măsuri de cenzură, 
precum și pentru a răspunde observaţiei formulate de către ENISA2, potrivit căreia o soluţie 
tehnică și cuprinzătoare pentru implementarea acestui drept într-un Internet deschis este, în 
general, imposibilă.  

 
În ceea ce privește puternicul lobby manifestat de către o parte dintre reprezentanţii mediului de afaceri 
în scopul limitării măsurilor de protecţie propuse în regulament, considerăm că acesta va afecta în mod 
negativ interesele cetăţenilor .  
 
Drepturile și interesele cetăţenilor europeni ar trebui să primeze, iar Parlamentul European nu 
trebuie să se abată sub niciun motiv de la obiectivul principal al acestei propuneri: protecţia 
dreptului la via ţă privată a cetăţenilor europeni. 
 
Cu stimă, 
Bogdan Manolea 
Director Executiv 
ApTI – Asociația pentru Tehnologie și Internet 

                                                           

1 O analiză mai detaliată a textului actual cu propuneri de îmbunătățire este disponibilă în limba engleză la 
http://protectmydata.eu/ 
2  “The right to be forgotten: between expectation and practice”, ENISA, noiembrie 2012, 
http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/the-right-to-be-forgotten/ 


