
Definiția termenilor  folosiți în domeniul protecției datelor cu caracter
personal conform  REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
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) 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale; 

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter  personal,  cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate,  cum ar fi colectarea,  înregistrarea,  organizarea,  structurarea,  stocarea,  adaptarea
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea,  ștergerea sau
distrugerea; 

„Restricționarea prelucrării” - înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul
de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„Creare  de  profiluri” -  înseamnă  orice  formă  de  prelucrare  automată  a  datelor  cu  caracter
personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte
personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind
performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele,
fiabilitatea,  comportamentul,  locul  în  care  se  află  persoana  fizică  respectivă  sau  deplasările
acesteia;

„Sistem  de  evidență  a  datelor” înseamnă  orice  set  structurat  de  date  cu  caracter  personal
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după
criterii funcționale sau geografice; 

„Operator” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter  personal;  atunci  când  scopurile  și  mijloacele  prelucrării  sunt  stabilite  prin  dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set
de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal,  cu  sau fără  utilizarea  de  mijloace  automatizate,  cum ar  fi  colectarea,  înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,



divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Persoană  împuternicită  de  operator” înseamnă  persoana  fizică  sau  juridică,  autoritatea
publică,  agenția  sau  alt  organism  care  prelucrează  datele  cu  caracter  personal  în  numele
operatorului;

„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte
terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în
cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt
considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă
normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub
directa  autoritate  a  operatorului  sau a  persoanei  împuternicite  de operator,  sunt  autorizate  să
prelucreze date cu caracter personal; 

„Consimțământ” al  persoanei  vizate  înseamnă  orice  manifestare  de  voință  liberă,  specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație
sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

„Încălcarea securității  datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității  care
duce,  în  mod  accidental  sau  ilegal,  la  distrugerea,  pierderea,  modificarea,  sau  divulgarea
neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau
la accesul neautorizat la acestea; 

„Date  genetice” înseamnă  datele  cu  caracter  personal  referitoare  la  caracteristicile  genetice
moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia
sau sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de
material biologic recoltate de la persoana în cauză; 

„Date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei
persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi
imaginile faciale sau datele dactiloscopice; 

„Date  privind sănătatea” înseamnă  date  cu  caracter  personal  legate  de  sănătatea  fizică  sau
mentală  a  unei  persoane  fizice,  inclusiv  prestarea  de  servicii  de  asistență  medicală,  care
dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia;

„Autoritate  de  supraveghere” înseamnă  o  autoritate  publică  independentă,  responsabilă de
monitorizarea  aplicării  prezentului  regulament,  în  vederea  protejării  drepturilor  și  libertăților
fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea și în vederea facilitării liberei
circulații a datelor cu caracter personal în cadrul Uniuni.


