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Rezumat: Protecția datelor cu caracter personal în contractele internaționale este 
analizată în linii mari, mai ales în contextul dreptului Uniunii Europene. Sunt tratate, 
pe rând, reglementarea protecției datelor cu caracter personal, noțiunea de date cu 
caracter personal, legătura dintre dreptul la protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul la viața privată, titularul dreptului la protecția datelor și titularul obligației 
corelative. În majoritatea contractelor internaționale, protecția datelor cu caracter 
personal este necesară, deoarece are loc un transfer transnațional de date. Sunt 
analizate regulile ce trebuie respectate la transferul transnațional de date și eficiența 
acestor reguli în contextul evoluției tehnologiei și a omniprezenței Internetului.  
Cuvinte-cheie: protecția datelor cu caracter personal, drept la viața privată, 
contracte internaționale, transfer de date cu caracter personal 

 
Abstract: Personal data protection in international contracts is broadly analyzed, 
especially in the context of European Union Law. The regulation of personal data 
protection, the concept of personal data, the link between the personal data 
protection right and the privacy right, the data protection right holder and the person 
who is obliged to respect it are approached, one by one. In most of international 
contracts, the protection of personal data is necessary, because a transnational data 
transfer takes place. Τhe rules to be respected for transnational data transfer and the 
effectiveness of these rules in the context of the evolution of technology and the 
ubiquitousness of the Internet will be analyzed. 
Key-words: personal data protection, privacy right, international contracts, personal 
data transfer 
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Introducere. Evoluția tehnologiei și utilizarea Internetului au condus 
la creșterea substanțială a accesului la informații și la schimbul de informații, 
la dezvoltarea comerțului electronic internațional, la posibilitatea transferului 
electronic de date, toate acestea fiind însoțite de riscuri, care privesc, printre 
altele, încălcarea dreptului la viața privată și a dreptului la protecția datelor 
cu caracter personal. 

Protecția datelor cu caracter personal impune utilizarea de norme de 
drept public și de drept privat, fiind un subiect care poate fi tratat 
interdisciplinar, prin prisma drepturilor omului, dreptului administrativ, 
dreptului penal, dreptului civil, comerțului internațional. Studiul de față va 
avea ca obiect doar o parte a problemelor pe care le ridică protecția datelor 
cu caracter personal, fiind orientat spre dreptul privat, mai precis, spre 
protecția datelor cu caracter personal în cadrul contractelor internaționale. 

Vom avea în vedere un plan structurat pe ideea de întrebări ipotetice 
pe care și le-ar putea pune un jurist nefamiliarizat cu acest domeniu al 
protecției datelor cu caracter personal, precum: cum este reglementată 
protecția datelor cu caracter personal, ce reprezintă datele cu caracter 
personal și care este legătura dintre acestea și dreptul la viața privată. 
Protecția datelor cu caracter personal se referă doar la persoana fizică? Cum 
sunt afectate întreprinderile de comerț internațional de legislația în materia 
protecției datelor cu caracter personal? Protecția datelor cu caracter personal 
este necesară în toate contractele internaționale? Care sunt regulile ce trebuie 
respectate la transferul transnațional de date cu caracter personal?Care este 
eficiența regulilor cu privire la transferul transnațional de date cu caracter 
personal? 

 
1. Reglementarea protecției datelor cu caracter personal 

Protecția datelor cu caracter personal este reglementată în norme 
internaționale, regionale, hard law2 și soft law3 și în legislații naționale4. 

                                                           
2 Normele hard law sunt acelea care au caracter obligatoriu, putând fi impuse, la nevoie, 

prin forța coercitivăa statului. 
3 Normele soft law sunt acelea care au caracter de recomandare, sunt neobligatorii și care 

nu pot fi impuse prin forța coercitivă a statului. Aceste norme pot proveni de la un guvern, de 
la organizații internaționale, instituții private, profesionale sau asociații profesionale ori de 
comerț. Pentru detalii, M.G. Desta, Soft law in international law: an overview, în A.K. 
Bjorklund, A. Reinisch (editori), International Investment Law and Soft Law, Editura Edward 
Elgar, UK, 2012, p. 39 și urm. 
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Singurul instrument internaţional obligatoriu din punct de vedere 
juridic în domeniul protecţiei datelor este Convenţia nr. 108 a Consiliului 
Europei din 1981 (în vigoare din 1985) pentru protejarea persoanelor faţă de 
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (în continuare, 
Convenţia 108). Convenția 108 a fost ratificată de 50 de state5 (majoritatea 
membre ale Consiliului Europei). România a ratificat-o în 20016.  

În Uniunea Europeană (în continuare, UE), protecția datelor cu 
caracter personal este reglementată, în prezent, în art. 16 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE)7, art. 8 din Carta Drepturilor 
Fundamentale a UE8, Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date9, transpusă în legislația națională din România prin Legea nr. 
677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date10 și în toate legislațiile 
naționale ale statelor membre. 

Din 25 mai 2018, va avea loc unificarea normelor aplicabile în UE, 
în toate statele membre devenind aplicabil Regulamentul (UE) 679/2016 
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 (în continuare, Regulamentul general privind protecția 
datelor)11, în vigoare din 25 mai 2016.  

                                                                                                                                        
4 Pentru o prezentare detaliată, S. Șandru, Protecția datelor personale și viața privată, 

Editura Hamangiu, București, 2016, p. 160 și urm. 
5 În acest sens, [Online] la: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=7gRdN5tT, accesat 10.06.2017. 
6 Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea 

persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 
Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în M.Of. nr. 830, 21.12.2001. 

7 Publicat în J.O. nr. C 326, 26.10.2012. 
8 Publicată în J.O. nr. C 326, 26.10.2012. 
9 Publicată în J.O. nr.L 281, 23.11.1995. 
10 Publicată în M.Of. nr. 790, 12.12.2001, cu modificările și completările ulterioare. 

România a transpus directiva europeană înainte de aderarea la UE din 2007, în vederea 
atingerii acquis-ului comunitar. 

11 Publicat (în ultima ei formă, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene) în J.O. L 119, 4.05.2016. 



CARMEN TAMARA UNGUREANU 138

În Statele Unite ale Americii (în continuare, SUA) protecția datelor 
cu caracter personal este reglementată, în principal prin: The Fourth 
Amendment to the US Constitution și Privacy Act din 197412.  

 
2. Ce reprezintă datele cu caracter personal? 

Noțiunea de „date cu caracter personal” are o semnificație largă în 
majoritatea normelor internaționale, regionale și naționale. 

 În Convenția 108 [art. 2, lit. a)] datele cu caracter personal sunt 
considerate a fi orice informaţie privind persoana fizică identificată sau 
identificabilă (persoana vizată).  

În Directiva 95/46/CE [art. 2, lit. a)], datele cu caracter personal au 
aceeași semnificație ca în Convenția 108. În plus, se explică ce înseamnă o 
persoană identificabilă, aceasta fiind o persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la 
unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

În Regulamentul general privind protecția datelor, definiția datelor 
cu caracter personal nu prezintă decât mici diferențe față de directivă, care 
se referă la elementele de identificare a persoanei fizice, specificându-se 
numele acesteia, 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 sociale13. 

În SUA, spre deosebire de UE, datele cu caracter personal au 
multiple definiții și explicații 14. Nu se face distincție între persoana 
identificată și persoana identificabilă. Noțiunea de date personale este 
sinonimă cu sintagma „personally identifiable information”. În Privacy Act 

                                                           
12 F. Bignami, The US Legal System on Data Protection in the field of law enforcement. 

Safeguards, rights and remedies for EU citizens, 2015, [Online] 
la:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519215/IPOL_STU%282015
%29519215_EN.pdf, accesat 11.06.2017. 

13 A se vedea art. 4.1. din Regulamentul (UE) 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), publicat în J.O. L 119, 4.05.2016. 

14 P.M. Schwartz, D.J. Solove, Reconciling Personal Information in the United States and 
European Union, în California Law Review, vol. 102/2014, p. 879 și urm., [Online] 
la:http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4252&context=californiala
wreview, accesată 1.06.2017. 
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din 1974 [5 U.S.C. § 552a(a)(4)], datele cu caracter personal sunt 
considerate acele date colectate, utilizate și dezvăluite ce conțin mai multe 
tipuri de informații cu caracter personal, descrise ca o "înregistrare" ținută 
asupra unei persoane, incluzând, dar fără a se limita la, educația acesteia, 
tranzacțiile financiare, istoricul medical, al locurilor de muncă, cazierul 
judiciar, numele sau numărul de identificare, simbolul sau alte elemente de 
identificare atribuite individual, cum ar fi amprentele, vocea sau o 
fotografie15. 

 
3. Ce este dreptul la protecția datelor cu caracter personal? Care este 
raportul dintre dreptul la via ța privată și dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal? 

În UE, persoanelor fizice le este recunoscut dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal. Conform art. 16 din TFUE și art. 8 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE „(1) Orice persoană are dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal care o privesc.”.  

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept 
fundamental al omului, indisolubil legat de dreptul la viață privată. Nici în 
literatura juridică, nici în jurisprudență, distincția între cele două drepturi 
fundamentale nu este clară, chiar dacă în Carta Drepturilor Fundamentale a 
UE există prevederi separate pentru fiecare dintre acestea (art. 7 și art. 8). În 
Directiva 95/46/CE, în art. 1, se folosește noțiunea de drept la viață privată 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal16, înțelegându-
se că dreptul la protecția datelor este un element al dreptului la viață privată. 

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal a fost inclus în Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE ca drept fundamental distinct pe baza 
prevederilor din dreptul UE, în special a Directivei 95/46/CE, și a normelor 
Consiliului Europei (Convenția 108 și art. 8 din Convenția europeană a 

                                                           
15 F. Boehm ș.a., Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs: A 

comparison between US and EU data protection legislation for law enforcement purposes, 
2015, p. 52, [Online] la:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536459/IPOL_STU(2015)53
6459_EN.pdf, accesat 24.05.2017. 

16 S. Șandru, op. cit., pp. 145-146. 
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Drepturilor Omului, care reglementează dreptul la respectarea vieții private 
și de familie)17. 

 Dreptul la viața privată și dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal sunt drepturi fundamentale ale omului, care sunt inseparabile18, dar 
nu se suprapun. Dreptul la viața privată include multe aspecte, printre care și 
protecția datelor cu caracter personal, dar nu toate datele cu caracter personal 
intră în sfera dreptului la viață privată. De ex., în cauza T-194/04 The 
Bavarian Lager Co. Ltd împotriva Comisiei Comunităților Europene19, 
tribunalul a subliniat că „noțiunea de viață privată este o noțiune largă, 
conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, și că dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal poate constitui unul dintre aspectele 
dreptului la respectarea vieții private”. Dar asta nu înseamnă că„ toate datele 
cu caracter personal intră în mod necesar în sfera noțiunii „via ță privată”. „ A 
fortiori , nu toate datele cu caracter personal pot, prin natura lor, să aducă 
atingere vieții private a persoanei vizate.”.În considerentul (33) al Directivei 
95/46/CE, se face referire la datele care pot, prin natura lor, să aducă 
atingere libertăților fundamentale sau vieții private și care nu ar trebui să fie 
prelucrate fără consimțământul explicit al persoanei vizate, ceea ce indică 
faptul că nu toate datele sunt de aceeași natură. 

În jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (în continuare, 
CJUE) nu se face o delimitare precisă între cele două drepturi20. Există 
hotărâri în care dreptul la protecția datelor este o parte a dreptului la viață 
privată21, hotărâri în care cele două drepturi sunt considerate distincte, dar 
dreptul la protecția datelor este tratat ca element al dreptului la viața 

                                                           
17 M. Brkan, E. Psychogiopoulou, Introduction: Courts, Privacy and Data Protection in 

the Digital Environment, în M. Brkan, E. Psychogiopoulou (editori), Courts, Privacy and 
Data Protection in the Digital Environment, Editura Edward Elgar, 2017, ebook, p. 12. 

18 M. Brkan, op.cit., p. 331. 
19 Cauza T-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd împotriva Comisiei Comunităților 

Europene, „Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente referitoare 
la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor – Decizie prin care se refuză accesul 
– Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 – Noțiunea de viață privată”, [Online] la: 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62004TJ0194&lang1=en&lang2=RO&type=TXT
&ancre, accesată 1.06.2017. 

20 M. Brkan, E. Psychogiopoulou, op. cit., pp. 14-16. 
21 Cauza YS (C-141/12 și C-372/12), [Online] la:http://curia.europa.eu, accesat 3.10.2017. 
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privată22
și hotărâri în care se recunoaște caracterul autonom al dreptului la 

protecția datelor cu caracter personal23. 
 

4. Cine este titularul dreptului la protecția datelor cu caracter personal?  
Toate definițiile noțiunii de date cu caracter personal se referă doar 

la persoana fizică. Numai persoana fizică beneficiază de protecția datelor cu 
caracter personal. Persoana fizică este titularul dreptului la protecția datelor 
și în toate normele europene și naționale din România, poartă denumirea de 
„persoană vizată”24. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este 
considerat un drept personal nepatrimonial. În contracte, persoana vizată 
poate fi parte în așa numitele contracte de consum, având rolul de 
consumator, utilizator, abonat, în funcție de raportul juridic în care intră25. 

Persoana juridică, în instrumentele internaționale și europene, ca 
regulă, nu este titular al dreptului la protecția datelor. Totuși, în state 
europene, precum Austria și Italia sunt protejate și persoanele juridice sau 
grupuri de persoane fizice26.  

Persoana juridică poate fi expusă riscului încălcării datelor ei de 
identificare. În asemenea cazuri, poate utiliza prevederile Convenției 
Europene a Drepturilor Omului (în continuare, CEDO) referitoare la 
protecția vieții private (art. 8). Astfel, în jurisprudenţa Curții Europene a 
Drepturilor Omului (în continuare, CtEDO) se arată că separarea completă a 
aspectelor legate de viaţa privată şi cea profesională poate fi dificilă; de 
exemplu, cauza Amann c. Elveţiei (hotărârea CtEDO nr. 27798/9527). 

În jurisprudența CJUE, în cauza Volker und Markus Schecke şi 
Hartmut Eifert/Land Hessen (C-92/09 şi C-93/09), CJUE s-a pronunțat 
asupra proporţionalităţii publicării, impusă de legislaţia UE, a numelor 

                                                           
22 Cauza Digital Rights Ireland (C-293/12 și C-594/12); cauza Maximillian Schrems 

împotriva Data Protection Commissioner (C- 362/14), [Online] la: http://curia.europa.eu, 
accesat 13.10.2017. 

23 Cauza The Bavarian Lager Co. Ltd împotriva Comisiei Comunităților Europene (T-
194/04); cauzaTele2 Sverige AB (C-203/15 și C-698/15), [Online] la:http://curia.europa.eu, 
accesat 13.10.2017. 

24 Art. 4.1 din Regulamentul general privind protecția datelor, art. 2 (a) din Directiva 
95/46/CE, art. 2 a) din Convenția 108. 

25 S. Șandru, op. cit., p. 199. 
26 Ibidem. 
27 Hotărârea este disponibilă [Online] la:hudoc.echr.coe.int/app/conversion/, accesată 

10.06.2017. 
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beneficiarilor subvenţiilor agricole ale UE şi a sumelor pe care aceştia le-au 
primit. Făcând referire la publicarea datelor cu caracter personal ale 
beneficiarilor de ajutoare pentru agricultură, CJUE a considerat că 
„persoanele juridice nu se pot prevala de protecţia articolelor 7 şi 8 din Cartă 
faţă de o astfel de identificare decât în măsura în care denumirea persoanei 
juridice identifică una sau mai multe persoane fizice. […] Respectarea 
dreptului la viaţă privată în raport cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal, recunoscută prin articolele 7 şi 8 din Cartă, se raportează la orice 
informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă […]” 

 
5. Cine este titularul obligației la protecția datelor cu caracter personal? 

În Regulament, ca și în directiva pe care o va înlocui acesta, 
răspunderea pentru protecția datelor revine operatorului (în principal) și 
persoanei împuternicite de operator. 

Conform art. 4.7 din Regulament, operatorul este 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. Potrivit art. 4.8 din Regulament, persoana împuternicită 
de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau 
alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 
operatorului. 

Oricine decide să prelucreze datele cu caracter personal ale altor 
persoane este un operator în conformitate cu legislaţia privind protecţia 
datelor; în cazul în care mai multe persoane iau această decizie împreună, 
acestea pot fi operatori comuni. O persoană împuternicită de către operator 
este o entitate separată din punct de vedere juridic, a cărei sarcină este 
prelucrarea datelor cu caracter personal pe seama operatorului. O persoană 
împuternicită de către operator devine operator în cazul în care utilizează 
datele în scop personal, fără a respecta instrucţiunile operatorului28. 

Prin urmare, titularul obligației la protecția datelor cu caracter 
personal este operatorul sau persoana împuternicită de operator. Calitatea de 

                                                           
28 Manual de legislație europeană privind protecția datelor, Agenţia pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene, 2014 Consiliul Europei, p. 50, [Online] la: 
fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-handbook-data-protection-ro.pdf, accesat25.05.2017. 
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operator nu este dată de exercitarea activității de prelucrare a datelor, ci de 
puterea de control și decizie asupra acestora29. 

Persoana împuternicită de operator prelucrează date cu caracter 
personal în numele operatorului, având la bază un contract. De regulă, acest 
contract este unul de natură comercială de prestări servicii; operatorul are 
calitatea de beneficiar, iar persoana împuternicită de operator are calitatea de 
furnizor de servicii30. Este posibil ca operatorul să fie o întreprindere mai 
mică, iar persoana împuternicită de către operator să fie o corporaţie mare, 
care are puterea de a dicta condiţiile în care îşi oferă serviciile. De exemplu, 
operatorul de date încheie un contract cloud computing31, cu un furnizor de 
cloud și stochează date cu caracter personal în cloud. Furnizorul de cloud, în 
temeiul autonomiei de voință și a libertății contractuale poate subcontracta. 
În cazul încălcării obligațiilor referitoare la protecția datelor, este dificil de 
stabilit cine este responsabil. 

În materia protecției datelor, întreprinderile de comerț internațional 
au calitatea de titulari ai obligației la protecție, acestea fiind în toate cazurile 
operatori de date cu caracter personal sau persoane împuternicite de 
operatorul de date. 

Persoana fizică care prelucrează date cu caracter personal în cadrul 
unei activități exclusiv personale sau domestice nu are calitatea de operator 
de date [art. 3.2, ultima liniuță din Directiva 95/46/CE și art. 2 alin. (2) lit. 
(c) din Regulamentul general privind protecția datelor].  

În cazul în care, însă, activitatea prin intermediul căreia se 
prelucrează datele, nu este exclusiv personală sau domestică, persoana fizică 

                                                           
29 S. Șandru, op. cit., p. 202. 
30 S. Șandru, op. cit., p. 206. 
31 Cloud computing înseamnă distributed computing prin intermediul unui network, 

Internetul, și constă în abilitatea de a face să funcționeze un program sau o aplicație în același 
timp, în mai multe computere conectate între ele. Mari furnizori de cloud computing sunt, de 
exemplu, Google, Amazon, Apple, Dropbox, IBM, Microsoft, Facebook. Faptul că un număr 
mare de clienți este deservit prin intermediul cloud computing este avantajos din punct de 
vedere financiar și pentru furnizorul de cloud și pentru clienți: furnizorul folosește baze mari 
de stocare și prelucrare a datelor clienților, iar clienții nu investesc în tehnologie, 
externalizând stocarea datelor. Prin utilizarea Internetului, accesarea datelor poate fi făcută de 
oriunde în lume. (C.T. Ungureanu, Contractul cloud computing în comerțul internațional, în 
Revista moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale, vol. 37, nr. 3/2015, p. 
26, [Online] la:http://rmdiri.md/wp-content/uploads/2015/01/RMDIRI-Nr.-3-20157.pdf, 
accesată 19.06.2017). 
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dobândește calitatea de operator de date cu caracter personal. De exemplu, în 
cauza Bodil Lindqvist (C-101/01)32 CJUE a considerat că referirea, pe o 
pagină de Internet, la diverse persoane şi identificarea acestora, fie după 
nume, fie prin alte mijloace, astfel încât aceste date să fie accesibile unui 
număr nedefinit de persoane, constituie prelucrare de date cu caracter 
personal, integral sau parţial prin mijloace automate, deoarece această 
activitate nu poate fi interpretată ca fiind asociată unor activităţi desfăşurate 
în viaţa privată sau de familie. 

 
6. Când este necesară protecția datelor în contractele internaționale? În 
ce contracte poate interveni transferul de date cu caracter personal?  

Necesitatea protecției datelor în contractele internaționale există 
atunci când datele sunt transferate.  

Practic, orice contract internațional/cu element de extraneitate poate 
presupune transferul de date cu caracter personal. Internaționalitatea este 
conferită contractului, de regulă, de sediul sau reședința părților, care se află 
pe teritoriul unor state diferite. Astfel, dacă se utilizează criteriul calității 
părților33, datele cu caracter personal se pot transfera în cazul următoarelor 
contracte: 

- contracte încheiate între profesioniști34; de exemplu, contractul de 
distribuție (distribuitorul colectează date de la cumpărători și le transferă 
producătorului, cu sediul în alt stat decât acela al distribuitorului, care le 
prelucrează în vederea realizării de profiluri, publicitate orientată spre 
anumite tipuri de cumpărători – targeting, ș.a.), contractul de agenție 
(agentul, mandatar profesionist, cu sediul în România, colectează datele 
clienților pe care le transmite producătorului în numele căruia acționează – 
în legislația română, comitentului - cu sediul în Canada, în vederea 
negocierii și încheierii de contracte între producător și clienți), contractul de 
vânzare (un medic cumpără online aparatură medicală pentru dotarea 
cabinetului său și transmite datele sale cu caracter personal vânzătorului); 
ș.a. 

                                                           
32 [Online] la:http://curia.europa.eu, accesat 13.10.2017.  
33 A se vedea și C. T. Ungureanu, Contractul electronic, în revista Dreptul, nr. 9/2015, pp. 

163-164. 
34 Se are în vedere noțiunea de profesionist în accepțiunea art. 3 C. civ., coroborat cu 

prevederile art. 8 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legiinr. 287/2009, 
privind Codul civil (publicată în M.Of. nr. 409, 10.06.2011). 
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- contracte încheiate între un profesionist și un 
consumator35/contracte de consum; de exemplu, contractul de vânzare (un 
agent imobiliar cu sediul în Franța, care vinde online case de vacanță în toate 
statele UE și prelucrează datele clienților săi la filiala din Bulgaria36); 
contractul de vânzare prin care consumatorul achiziționează bunuri de la un 
magazin online, iar profesionistul îi prelucrează datele în scopul realizării de 
profiluri, orientării publicității; contractele de transport (aerian, rutier, 
feroviar, maritim) internaționale de persoane (la achiziționarea biletului 
online, consumatorul transferă datele sale cu caracter personal furnizorului 
de servicii); contractele bancare, încheiate între bănci și consumatori (datele 
sunt transferate băncilor; consumatorul face plăți online cu carduri de 
credit/debit, de exemplu prin PayPal37), contracte de prestări servicii, cum 
sunt contractele cloud computing;ș.a. 

- contracte încheiate între un consumator și un profesionist; de 
exemplu38, Elance-oDesk39 este o platformă online, unul dintre liderii 
mondiali pe piața muncii „de acasă”, care permite angajatorilor să posteze 
locuri de muncă, căutând lucrători independenți (freelancers40); fiecare 
lucrător independent (care are calitatea de consumator) poate posta CV-ul 
său și poate face oferte angajatorilor, în anumite condiții; 

- în anumite contracte încheiate între consumatori (de regulă, în 
cazul acestor contracte, chiar dacă se transferă date cu caracter personal, 
consumatorul nu este considerat operator de date, dacă prelucrează datele în 

                                                           
35 Consumatorul este, potrivit Codului consumului (O.G. nr. 21/1992 privind protecţia 

consumatorilor, republicată în M.Of. nr. 208, 28.03.2007, cu modificările și completările 
ulterioare), orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care 
acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, 
artizanale ori liberale. 

36 A se vedea și M. Brkan, Data Protection and Conflict-of-Laws: a challenging 
relationship, în European Data Protection Law Review, nr. 3/2016, p.329, [Online] 
la:http://www.lexxion.de/pdf/edpl/EDPL%20Reading%20Sample_Maja%20Brkan.pdf, 
accesat 18.06.2017. 

37 Pentru detalii, a se vedea, [Online] la:https://ro.wikipedia.org/wiki/PayPal, accesată 
28.06.2017. 

38 M. Tudorache, Contractul încheiat prin mijloace electronice, în reglementarea din noul 
Cod civil, Editura C. H. Beck, București, 2013, pp. 69-70. 

39 [Online] la: http://www.elance-odesk.com/homepage, accesat 15.10.2017. 
40 Lucrător freelance este o persoană care lucrează independent, care desfășoară o profesie 

fără un angajament pe termen lung cu un angajator ([Online] la: 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Freelancer, accesat 2.05.2017). 
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cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice); de exemplu, 
contractele încheiate folosind site-ul și aplicația eBay, prin care un 
consumator poate cumpăra de la un alt consumator un produs second hand 
(ca la un talcioc online)41; în aceste contracte datele cu caracter personal se 
transferă profesionistului care prestează servicii, facilitând încheierea 
contractului, adică eBay42; eBay este operatorul de date cu caracter personal 
și nu consumatorii; 

- contracte internaționale de muncă;contractele internaționale 
individuale de muncă, care au elemente de legătură cu mai multe state 
facilitează transferul de date cu caracter personal; astfel, de exemplu, 
angajatorii prelucrează datele personale ale angajaților lor, inclusiv când 
aceștia prestează munca în filiale sau sucursale cu sediul în alte state; există 
angajați ale căror locuri de muncă sunt, prin natura lor, internaționale, cum 
sunt aceia care lucrează în transporturile internaționale, agenții comerciali 
care desfășoară activitatea pe teritoriul mai multor state, ș.a. 

- contracte internaționale de asigurare, ș.a. 
Dacă se utilizează criteriul naturii contractului, datele cu caracter 

personal pot fi transferate în străinătate în cazul contractelor care presupun 
un transfer de know how în vederea formării personalului, al contractelor de 
outsoucing43 (atunci când outsourcing-ul este offshore, adică externalizarea 
are loc într-o țară străină, exploatându-se, de regulă, costurile reduse ale 
forței de muncă44, are loc divulgarea unui volum mare de informaţii 
personale sau sensibile către furnizorii de servicii externi), al stocării datelor 
                                                           

41 Pentru detalii, a se vedea, [Online] la:http://ro.wikipedia.org/wiki/EBay, accesat 
10.05.2017. 

42 Pentru detalii, a se vedea, [Online] la:http://pages.ebay.com/help/policies/privacy-
policy.html#global, accesat 28.06.2017. 

43 Outsourcing-ul (externalizarea) este o strategie folosită de întreprinderi mari, prin care 
acestea externalizează o parte dintre funcţiile lor de management, în special din domeniul 
marketing-ului, logisticii, resurselor umane şi contabilităţii, în scopul de a reduce costurile. 
De exemplu, angajarea unei firme de avocatură, ori de contabilitate, în loc de a angaja juriști 
ori contabili in-house, care să facă parte din personalul întreprinderii.  

44 Pentru detalii referitoare la contractele outsourcing, a se vedea, M. M. Blair, E. O’Hara 
O’Connor, G.Kirchhoefer, Outsourcing, Modularity, and the Theory of the Firm, în Brigham 
Young University Law Review, 2011, p. 263 și urm., [Online] 
la:http://www.law2.byu.edu/lawreview/articles/1359671093_01blair.fin.pdf, accesat 
7.05.2017; J. Almalki, ICT Offshore Outsourcing: Its Appeals and Impacts, în International 
Journal of Computer Science, vol. 9, issue 6, nr. 1, 2012, p. 359 și urm., [Online] 
la:http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-6-1-359-362.pdf, accesat 7.05.2017. 
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prin practica cloud computing, atunci când se evaluează o 
societate/corporație în vederea fuziunii/absorbției, ș.a. 

  
7. Care sunt regulile ce trebuie respectate la transferul transnațional de 
date cu caracter personal? 

Încheierea de contracte internaționale de consum, de contracte 
internaționale de muncă, de contracte de comerț internațional poate conduce 
la transferul de date cu caracter personal. Operatorii de date care transferă 
datele (exportatorii de date) trebuie să aibă în vedere legislația din materia 
protecției datelor, care impune reguli de transfer. 

Dacă avem în vedere UE, regulile aplicabile transferului de date 
diferă după cum acesta are loc între statele membre UE sau între UE și state 
terțe. Aceste reguli se regăsesc în art. 25 şi 26 din Directiva 95/46/CE, 
aplicabile până la 25 mai 2018, când vor fi înlocuite de regulile din art. 44-
50 din Regulamentul general privind protecția datelor.  

Între statele contractante la Convenția 108, datele se transferă 
conform art. 2 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru protejarea 
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 
cu privire la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor 
(2001)45. Regulile sunt diferite după cum transferul are loc între statele 
contractante sau din statele contractante spre state terțe. Întrucât majoritatea 
statelor contractante la Convenția 108 sunt membre atât ale UE, cât și ale 
Consiliului Europei, Convenția 108 se află într-un proces de revizuire și 
modernizare, astfel încât instrumentele juridice de la nivelul acestor două 
organizații regionale să fie compatibile46. 

Pe teritoriul UE, între statele membre, datele cu caracter personal 
se transferă liber. De asemenea, transferul transnațional are loc liber între 
statele contractante la Convenția 108. De exemplu, dacă o societate 
multinațională are sedii în mai multe state membre ale UE, printre care 
România și Ungaria, și transferă date cu caracter personal din România în 
Ungaria, transferul de date are loc liber (nerestricționat și fără îndeplinirea 
vreunei formalități). 
                                                           

45 Ratificat de România prin Legea nr. 55/2005, publicată în M.Of., nr. 244, 23.03.2005. 
46 Forma modernizată propusă poate fi accesată [Online] la: 

http://www.coe.int/en/web/data-protection/modernisation-convention108, accesat la 
10.10.2017. 
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În ceea ce privește transferul de date cu caracter personal din UE 
către state terțe, se aplică trei categorii de reguli, în funcție de statul terț în 
care se importă datele. Astfel, transferul este liber, dacă în statul terț există 
un nivel adecvat al protecției datelor cu caracter personal (a), datele se 
transferă în statul terț în absența unui nivel adecvat de protecție a datelor, în 
anumite cazuri expres prevăzute și de strictă interpretare (b) și transferul 
datelor are loc în statul terț în absența unui nivel adecvat de protecție a 
datelor, atunci când sunt asigurate garanții adecvate a protecției acestora (c). 

(a) Transferul este liber, dacă în statul terț există un nivel adecvat al 
protecției datelor cu caracter personal. 

Conform art. 25 din Directiva 95/46/CE și a art. 45 din 
Regulamentul general privind protecția datelor, transferul de date cu caracter 
personal către state terţe este liber, cu condiția ca în statul destinatar al 
datelor protecția acestora să aibă un nivel adecvat.  

Cine apreciază caracterul adecvat al nivelului de protecţie a datelor? 
Conform dreptului UE, caracterul adecvat al protecţiei datelor într-o ţară 
terţă este evaluat de Comisia Europeană. În acest sens, Comisia poate 
decide, printr-un act care face parte din legislația secundară UE (printr-o 
decizie), că un stat terț, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare dintr-un 
stat terț asigură un nivel de protecție adecvat al datelor cu caracter personal. 
Decizia Comisiei este obligatorie pentru toate statele membre și în temeiul 
acesteia datele pot fi transferate liber, fără vreo formalitate.  

Decizia Comisiei, deși nu are o aplicabilitate limitată în timp, dacă 
se schimbă condițiile în care a fost stabilit caracterul adecvat de protecție, 
poate fi abrogată. Acesta este cazul, de exemplu, al deciziei care a stabilit 
Safe Harbour între UE și SUA47, care în 2015 a fost abrogată printr-o 
hotărâre a CJUE, în cauza Schrems (C-362/14)48. În Regulamentul general 
privind protecția datelor există prevederi exprese cu privire la abrogarea, 
modificarea sau suspendarea deciziei Comisiei prin care se stabilește nivelul 
adecvat de protecție a datelor într-un stat terț [art. 45 alin. (5)]. 

Apartenența la Safe Harbour („Sfera de siguranță”) se obţinea 
printr-un angajament voluntar declarat în faţa Departamentului de Comerţ al 
                                                           

47Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de principiile „sferei 
de siguranță” privind protecția vieții private și întrebările de bază aferente, publicate de 
Departamentul Comerțului al S.U.A (Publicată în J.O. nr. L 215, 25.08.2000). 

48[Online] la:http://curia.europa.eu/, accesat 3.10.2017. 
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SUA şi înregistrat într-o listă publicată de respectivul departament. Safe 
Harbour reprezenta un cod de conduită, un set de principii pe care 
întreprinzătorii se obligau să îl respecte49. 

În urma invalidării deciziei Comisiei prin cauza Schrems, în 2016 
Comisia Europeană a adoptat o altă decizie50 prin care s-a stabilit un nou 
mecanism de protecție a datelor, Privacy Shield Framework51 (Scutul de 
confidențialitate). Potrivit acestei decizii, SUA garantează un nivel adecvat 
de protecţie a datelor cu caracter personal transferate din UE către 
întreprinzători din SUA în temeiul Scutului de confidenţialitate UE-SUA, cu 
condiţia ca întreprinzătorii să prelucreze datele cu caracter personal în 
conformitate cu un set puternic de principii şi garanţii pentru protecţia vieţii 
private şi a datelor cu caracter personal care sunt echivalente cu cele din UE. 

În prezent, Comisia consideră că au un nivel de protecție adecvat: 
Andora, Argentina, Canada (organizațiile comerciale), Insulele Feroe, 
Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Noua Zeelandă, Elveția, SUA (dar 
numai pentru transferul către companii care sunt membre ale înțelegerii Safe 
Harbour/Privacy Shield Framework ) și Uruguay52. 

(b) Datele se transferă în statul terț, în absența unui nivel adecvat de 
protecție a datelor, în anumite cazuri expres prevăzute și de strictă 
interpretare. 

Deși statul terț în care se transferă datele nu asigură o protecție 
adecvată a acestora, transferul are loc liber, dacă este necesar pentru 
interesele specifice ale persoanei vizate sau pentru interesele legitime 
prioritare ale altor persoane, în special interese publice importante (art. 26 
alin. 1 din Directiva 95/46/CE, art. 2 alin. 2 din Protocolul adițional la 
Convenția 108 și art. 49 din Regulamentul general privind protecția datelor). 

                                                           
49Manual..., op.cit., p. 140; [Online] la: http://2016.export.gov/safeharbor/eu/, accesat 

10.09.2017. 
50 Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul 

Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind caracterul adecvat al 
protecţiei oferite de Scutul de confidenţialitate (Privacy Schield Framework) UE-SUA, 
publicată în J.O. nr.L 207, 1.08.2016. 

51 [Online] la: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview, accesat 10.09.2017. 
52 [Online] la:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, 

accesat 21.06.2017. 
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Astfel, conform art. 26 (1) din Directiva 95/46/CE, transferul de date 
personale spre state terțe care nu asigură un nivel adecvat de protecție a 
acestora poate avea loc cu condiția ca: „(a) persoana vizată să își dea 
consimțământul ferm la transferul avut în vedere sau (b) transferul să fie 
necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau 
pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor precontractuale luate ca răspuns la 
cererea persoanei vizate sau transferul să fie necesar pentru încheierea sau 
executarea unui contract încheiat sau care urmează să fie încheiat în interesul 
persoanei vizate între operator și un terț sau (d) transferul să fie necesar sau 
impus prin lege pentru apărarea unui interes public important, sau pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție sau (e) transferul 
să fie necesar apărării interesului vital al persoanei vizate sau (f) transferul să 
fie făcut dintr-un registru public care, în conformitate cu dispozițiile legale 
sau de reglementare, este destinat informării publicului și este deschis spre 
consultare publicului sau oricărei persoane care demonstrează un interes 
legitim, în măsura în care se îndeplinesc condițiile prevăzute prin lege pentru 
consultări în cazurile particulare.”.  

În Regulamentul general privind protecția datelor (art. 49) se 
păstrează aceleași cazuri. 

(c) Transferul datelor are loc când sunt asigurate garanții adecvate 
a protecției acestora. 

Potrivit art. 26(2) din Directiva 95/46/CE și art. 46 din 
Regulamentul general privind protecția datelor, pot avea loc transferuri de 
date cu caracter personal către o țară terță care nu asigură un nivel de 
protecție adecvat, atunci când operatorul de date/ persoana împuternicită de 
operator oferă garanții suficiente/adecvate cu privire la protecția acestora și 
garantează exercitarea drepturilor corespunzătoare. 

Asemenea garanții sunt măsuri de protecție a datelor, care nu există 
în legislația statului terț în care se transferă/exportă datele și care sunt create 
pentru un anumit caz de transfer de date53. 

Conform Directivei 95/46/CE, garanțiile adecvate recunoscute sunt 
de două tipuri: clauze contractuale și reguli corporatiste obligatorii (Binding 
Corporate Rules).  

                                                           
53 Ch. Kuner, Extraterritoriality and International Data Transfers in EU Data Protection 

Law, în International Data Privacy Law, 2015, vol. 5, nr. 4, p. 237. 
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Clauzele contractuale, la rândul lor, pot fi clauze standard, aprobate 
de Comisia Europeană prin decizie sau clauze ad-hoc, redactate de către 
părțile contractante, pentru fiecare caz în parte, care, de regulă, trebuie 
aprobate de autoritatea de supraveghere națională a protecției datelor54, care 
verifică dacă acestea respectă regulile din dreptul UE referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal55. Prin urmare, utilizarea clauzelor standard este 
voluntară, părțile putând redacta propriile clauze. De exemplu, rețeaua de 
socializare Facebook folosește clauze contractuale standard56. 

Clauzele contractuale standard se încheie între exportatorul de date 
și importatorul de date, ambii asigurând luarea anumitor măsuri pentru 
protecția datelor. În prezent, operatorul care exportă date are posibilitatea de 
a alege între două seturide clauze standard pentru transferurile de la operator 
la operator. Setul I este inclus în anexa la Decizia Comisiei Europene 
2001/497/CE privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date 
cu caracter personalcătre ţări terţe în temeiul Directivei 95/46/CE57; Setul II 
este inclus în anexa la Decizia Comisiei Europene 2004/915/CE de 
modificare a Deciziei 2001/497/CE privind introducerea unui set alternativ 
de clauze contractuale standard pentrutransferul de date cu caracter personal 
către ţări terţe. 

Pentru transferurilede la operator la împuternicit, există un singur set 
de clauze contractualestandard, incluse în anexa la Decizia Comisiei 
Europene 2010/87/UEprivind clauzele contractuale tip pentru transferul de 
date cu caracter personal către persoanele împuternicite de către operator 
stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 95/46/CE58. 
 Clauzele contractuale ad-hoc pot fi redactate de părțile contractante 
sau părțile pot prelua clauze standard, elaborate de organizații internaționale, 
cum sunt acelea ale ICC (International Chamber of Commerce) de la Paris59. 

                                                           
54 Autoritatea de supraveghere reprezintă una sau mai multe autorități publice 

independente, responsabile cu supravegherea protecției datelor cu caracter personal într-un 
anumit stat. (art. 28 din Directiva 95/46/CE; art. 51-59 din Regulamentul general privind 
protecția datelor). 

55 Ch. Kuner, op. cit., p. 237. 
56 În acest sens, [Online] la:https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation, accesată 

28.06.2017. 
57 Publicată în J.O. nr. L 181, 4.07.2001. 
58 Publicată în J.O. nr. L 39, 12.02.2010. 
59 ICC, Department of Policy and Business Practices, Task Force on Privacy and the 

Protection of Personal Data. Final Approved Version of Alternative Standard Contractual 
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În contextul Convenţiei 108 a fost elaborat unghid privind 
elaborarea clauzelor contractuale60. 

Regulile corporatiste obligatorii (în continuare, RCO). Deși nu sunt 
reglementate expres în Directiva 95/46/CE, RCO au fost recunoscute de 
autoritățile de supraveghere din statele membre ca bază legală pentru 
exportul de date personale în state terțe61. RCO reprezintă reguli de protecție 
a datelor adoptate de o întreprindere sau de un grup de întreprinderi/societăți 
multinaționale, care garantează drepturile persoanelor vizate. RCO se aprobă 
de autoritățile de supraveghere din statele membre. De exemplu, eBay 
asigură protecția datelor utilizând RCO; eBay Inc. a stabilit standarde 
globale de confidențialitate pentru toate companiile eBay Inc., cunoscute ca 
reguli corporatiste obligatorii (BCR – Binding Corporate Rules), aprobate de 
mai multe autorități de supraveghere din statele Uniunii Europene62.  

În Regulamentul general privind protecția datelor (art. 46), garanții 
adecvate înseamnă: 

Garanții adecvate furnizate fără să fie nevoie de nicio autorizație 
specifică din partea unei autorități de supraveghere, prin [art. 46 alin. (2) lit. 
(a)-(f)]: 

- un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic și executoriu 
între autoritățile sau organismele publice;  

- reguli corporatiste obligatorii;  
- clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie; 
- clauze standard de protecție a datelor adoptate de o autoritate de 

supraveghere și aprobate de Comisie; 
- un cod de conduită, însoțit de un angajament obligatoriu și 

executoriu din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator 
din țara terță de a aplica garanții adecvate, inclusiv cu privire la drepturile 
persoanelor vizate;  

                                                                                                                                        

Clauses for the Transfer of Personal Data from the EU to Third Countries (controller to 
controller transfers), [Online] la:https://www.inforights.im/media/1066/icc-data-controller-to-
data-controller-contract-clauses.pdf, accesat 24.06.2017. 

60 [Online] la: search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804e0476, 
accesat 1.06.2017. 

61 A se vedea, C. Kuner, op. cit., p. 238. 
62 [Online] la:http://pages.ebay.com/help/policies/privacy-policy.html#global, accesată 

27.06.2017. 
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- un mecanism de certificare, însoțit de un angajament obligatoriu și 
executoriu din partea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator 
din țara terță de a aplica garanții adecvate, inclusiv cu privire la drepturile 
persoanelor vizate. 

Garanții adecvate furnizate sub rezerva autorizării din partea 
autorității de supraveghere competente, prin [art. 46 alin. (3) lit. (a)-(b)]:  

- clauze contractuale între operator sau persoana împuternicită de 
operator și operatorul, persoana împuternicită de operator sau destinatarul 
datelor cu caracter personal din țara terță sau organizația internațională; 

- dispoziții care urmează să fie incluse în acordurile administrative 
dintre autoritățile sau organismele publice, care includ drepturi opozabile și 
efective pentru persoanele vizate. 

În Regulamentul general privind protecția datelor, noțiunea de RCO 
este detaliat reglementată în art. 47. 

 
8. Care este eficiența regulilor cu privire la transferul transna țional de 
date cu caracter personal? 

Regulile descrise se aplică sau urmează să se aplice (Regulamentul 
general privind protecția datelor) în era Internetului, a Big Data, Internet of 
Things (IoT), a rețelelor de socializare (Facebook, LinkedIn ș.a.).Internetul 
captează o mulțime de date. Cardurile de credit și de debit, cecurile și alte 
activități financiare implică un flux constant de miliarde de tranzacții 
financiare. Din ce în ce mai multe rețele de senzori - camere de supraveghere 
video, computere încorporate în automobile, telefoane mobile - înregistrează 
locații, mișcări și activități. Colectarea datelor este omniprezentă; aproape tot 
ceea ce facem are ca rezultat colectarea și stocarea datelor de către una sau 
mai multe părți, fie operatori de date, împuterniciți de operatorul de date, 
terți, destinatari. Aceste date sunt digitale. Ele pot fi stocate, partajate, 
căutate, combinate și duplicate cu o viteză foarte mare și la un cost foarte 
mic63. Prin urmare, toate aceste reguli din dreptul UE referitoare la transferul 
datelor cu caracter personal în state terțe au o eficiență practică redusă. Au 

                                                           
63

 Ch. Kuner, F.H. Cate, Ch. Millard, D. Jerker, B. Svantesson, The challenge of ‘big 
data’ for data protection, în International Data Privacy Law, vol. 2, nr. 2/2012, p. 48, 
[Online] la:https://academic.oup.com/idpl/article/2/2/47/755343/The-challenge-of-big-data-
for-data-protection, accesat 20.06.2017. 
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rolul de a crea o hologramă a protecției datelor, care, poate, utilizând 
tehnologia (3D printing?), ar putea deveni realitate. 

Există încercări de asigurare a protecției datelor prin acțiuni 
judiciare, la diferite niveluri (naționale, regionale - CJUE, internaționale – 
CtEDO)64, dar Internetul, IoT, Big Data, evoluția tehnologiei în general, 
provoacă limitele legislației și controlul protecției datelor apare ca fiind greu 
de realizat. 
 
Concluzii 

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă unul dintre 
subiectele aflate în centrul preocupărilor legiuitorului european, intens 
dezbătut în literatura de specialitate și destul de frecvent analizat în cauzele 
cu care sunt sesizate autoritățile de protecție a datelor la nivel regional și 
național și instanțele europene (CJUE, CtEDO) și naționale. 

Deși există o preocupare reală pentru asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal, deși se impun reguli referitoare la transferul transnațional 
de date, persoanele vizate acționează, în marea majoritate a cazurilor, fără a 
se preocupa de soarta datelor lor cu caracter personal, fiind „vrăjite” de 
oferta tehnologică a erei Internetului. Astfel, încheie contracte electronice 
online de diferite tipuri (poate, fără a fi conștiente, întotdeauna, că își 
exprimă consimțământul la încheierea unui contract), cum sunt cele cu 
rețelele de socializare, cu alți furnizori de cloud, acceptând servicii oferite de 
aceștia pentru a obține spațiu de stocare a documentelor/fotografiilor/altor 
creații personale în cloud, pentru a obține o adresă de email, „încarcă” 
(upload) fotografii, dintre cele mai personale, pe diferite pagini de Internet, 
își dau acordul, prin intermediul telefoanelor mobile, pentru ca diverse 
aplicații să le afle localizarea, în timp și spațiu, și alte informații cu caracter 
personal, toate „gratis”, plătind de fapt cu datele lor cu caracter personal. 

Era Internetului, în care nu există frontiere, și a tuturor mijloacelor 
tehnice și tehnologice care facilitează circulația datelor într-un ritm greu de 
imaginat, completate, de multe ori, cu „dispoziția” persoanelor vizate de a 
permite invadarea vieții lor private, fac deosebit de dificilă protecția datelor 
cu caracter personal. 
 

                                                           
64 Aceste probleme nusunt tratate în prezenta lucrare. 


