
 
GHID RAPID PRIVIND PROTECȚIA DATELOR „Grija se reduce" 
 
 
Legea privind protecția datelor din 2018 aduce noi obligații privind documentația și 
informațiile și noi obligații organizatorice pentru toate întreprinderile a căror nerespectare a 
legii va avea ca urmare amenzi mari („eficiente și cu efect de descurajare”). 
Obligația dvs. legală de a păstra secretul asupra tuturor aspectelor care v-au devenit 
cunoscute în timpul prelucrării (articolul 160 din Reglementarea privind schimburile 
comerciale) rămâne neschimbată. Încălcarea acestei obligații poate fi sancționată 
amenințându-i existența (sancțiuni disciplinare și administrative, cereri de despăgubire și 
alte căi de atac)! 
 
 
Iată o prezentare generală a obligațiilor care vă revin în temeiul noii legi privind 
protecția datelor: 
 
1. Director proceduri privind datele  
Acest director este obligatoriu dacă dvs. colectați și stocați date cum ar fi numele, adresa, 
adresa de e-mail, adresa IP, înregistrările privind starea de sănătate etc. și le prelucrați și 
salvați pe computer.  
-> Personalizați modelul directorului procedurilor pentru compania dvs. De asemenea, 
puteți prelucra date pe site-ul dvs. web, în traficul de e-mail și pe telefonul mobil. 
-> Țineți mereu la îndemână directorul de proceduri. 
 
2. Informații privind protecția datelor 
Trebuie să furnizați această declarație tuturor persoanelor de la care primiți, colectați, 
stocați etc. datele, de la început.  
-> Oferiți, cu prima ocazie, informațiile despre protecția datelor tuturor persoanelor (în 
mână, expediate prin poștă sau publicându-le pe pagina dvs. web).    
 
3. Contracte de operator 
Orice persoană care prelucrează date în numele dvs. trebuie să vă asigure printr-un contract 
de prelucrare la comandă specială că respectă legea privind protecția datelor. De exemplu, 
luați în considerare gazda web, sistemul de gestionare a conținutului sau întreținerea IT. 
->  Completați modelul de contract cu toți furnizorii de servicii relevanți. 
 
4. Consimțământ 
 Dacă doriți să înregistrați datele privind starea de sănătate ale persoanelor care necesită 
îngrijire, pe orice document, dacă doriți să faceți referire la persoanele care necesită îngrijire 
sau dacă trimiteți buletine informative sau reclame, trebuie să aveți consimțământul 
fiecărei persoane interesate. 
-> Obțineți acest consimțământ și păstrați-l. 
 
5. Măsuri de securitate a datelor 
Legea privind protecția datelor vă obligă să protejați toate datele, chiar mai bine decât 
înainte: -> Blocați înregistrările și documentele care conțin nume și alte date sau chiar 



informații privind starea de sănătate și securizați-vă calculatorul și telefonul mobil cu parole, 
coduri, firewall-uri securizate... Faceți copii sau copii de siguranță periodice.  
 
6. Procedurile pentru breșele de securitate a datelor  
Orice pierdere, modificare, distrugere sau dezvăluire neautorizată a datelor cu caracter 
personal reprezintă o încălcare a protecției datelor în sensul RGPD. Vă rugăm să raportați 
aceste situații în decurs de 72 de ore la autoritatea pentru protecția datelor.  
 
 
 
 

 
 

Chiar dacă autonomia textuală a fost parțial înlăturată de formele feminine, toate frazele personale se 
referă la persoanele de sex feminin și de sex masculin. 
Declarațiile de mai sus sunt doar un ghid orientativ. Documentul nu poate și nu trebuie să înlocuiască 
consilierea juridică. Prin urmare, persoanele care furnizează documentul sau secția Camerei Economice 
din Viena nu își asumă nici o răspundere pentru consiliere personală și asistență personală. 


