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ParticularitÅĥi privind noĥiunea de date cu caracter personal necesare 
pentru încheierea sau executarea unui contract  

la care persoana vizatÅ este parte 

Particular Aspects Concerning the Notion of Personal Data 
necessary for the Conclusion or Execution of a Contract  

to which the Data Subject is a Party 

Mirela-Carmen DobrilÅ1 

Rezumat: Conform articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
orice persoanÅ are dreptul la protecĥia datelor cu caracter personal care o privesc, date 
care trebuie prelucrate în mod corect, în scopurile precizate ġi pe baza consimĥÅmântului 
persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevÅzut de lege (dreptul 
fundamental privind protecĥia persoanelor fizice în privinĥa prelucrÅrii datelor cu 
caracter personal). Regulamentul General privind Protecĥia Datelor – RGPD 
[Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ġi al Consiliului din data de 27 
aprilie 2016] stabileġte care sunt condiĥiile care trebuie îndeplinite pentru ca o 
prelucrare a datelor cu caracter personal sÅ fie legalÅ. În acest articol sunt analizate 
aspecte privind conĥinutul noĥiunii de date cu caracter personal considerate ca necesare 
pentru încheierea sau executarea unui contract. 

Cuvinte cheie: GDPR/RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal, temei legal – 
contractul, Regulamentul (UE) 2016/679 

Abstract: According to Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, everyone has the right to the protection of personal data concerning them, which 
must be processed correctly, for the purposes specified and with the consent of the data 
subject or on another legitimate reason provided by law (the fundamental right to the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data). The General 
Data Protection Regulation – GDPR (Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of April 27th, 2016) sets out the conditions that must be 
met for the processing of personal data to be lawful. This article analyses aspects 
regarding the content of the notion of personal data considered necessary for the 
conclusion or execution of a contract. 

Keywords: GDPR, processing of personal data, contract as legal basis, Regulation (EU) 
2016/679 
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Prelucrarea datelor cu caracter personal – între provocÅrile evoluĥiei 
tehnologiei, libera circulaĥie a datelor în cadrul pieĥei interne ġi 
necesitatea protejÅrii persoanei fizice 

Evoluĥia societÅĥii ġi a tehnologiei determinÅ o amplificare a colectÅrii 
datelor cu caracter personal, iar persoanele fizice transmit astfel de date din ce în 
ce mai mult. Astfel, este necesar sÅ existe un cadru legal ġi coerent în ceea ce 
priveġte prelucrarea datelor cu caracter personal ġi protecĥia datelor, fÅrÅ a împie-
dica libera circulaĥie a datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene. 
Prelucrarea legalÅ a datelor cu caracter personal trebuie sÅ se realizeze în condiĥiile 
stabilite de Regulamentul General privind Protecĥia Datelor (Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European ġi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016)2, 
cu scopul de a respecta principiile privind protecĥia persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Regulamentul (UE) 2016/679 este direct aplicabil în statele membre ale 
Uniunii Europene ġi a intrat în vigoare la data de 25 mai 2016, cu aplicare din data 
de 25 mai 2018. Acesta are rolul de a stabili un cadru uniform privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal ġi protecĥia vieĥii private a persoanelor fizice (persoane 
vizate), oferind acestora mai mult control cu privire la modul în care le sunt 
colectate, utilizate ġi transmise datele cu caracter personal. La nivel european încre-
derea în mediul digital este scÅzutÅ potrivit unui sondaj Eurobarometru3, fiind 
arÅtat faptul cÅ opt din zece persoane din carul UE considerÅ cÅ nu deĥin controlul 
asupra propriilor date. În acest sens, Regulamentul sporeġte încrederea persoanelor 
fizice în privinĥa modului în care le sunt prelucrate datele. ExistÅ statistici care 
aratÅ cÅ, la nivel european, 90% dintre persoane doresc ca drepturile privind 
protecĥia datelor cu caracter personal sÅ fie la fel reglementate în toate statele 
membre UE.4 În acest sens, Regulamentul (UE) 2016/679 asigurÅ un cadru unic de 
reglementare la nivel european în materie de protecĥie a datelor cu caracter 
personal, destinat sÅ asigure echilibrul între protecĥia ridicatÅ a vieĥii private a 
persoanelor fizice ġi libera circulaĥie a datelor cu caracter personal.  

Acronimul GDPR este folosit în legÅturÅ cu noĥiunea din limba englezÅ de 
general data protection – Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data, iar acronimul în limba românÅ RGPD provine de la Regulamentul 
General privind Protecĥia Datelor.  

 
2  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European Ǜi al Consiliului din data de 27 

aprilie 2016 privind protecǝia persoanelor fizice în ceea ce priveǛte prelucrarea datelor 
cu caracter personal Ǜi privind libera circulaǝie a acestor date Ǜi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecǝia datelor), JO L 119, 4.5.2016. 

3  Comisia EuropeanÅ, RGPD: noi oportunitÅǝi, noi obligaǝii. Ce trebuie sÅ Ǜtie orice firmÅ 
despre Regulamentul general al UE privind protecǝia datelor. Justiǝie Ǜi Consumatori, p. 3, 
>Online@ la https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/data-protection-factsheet-sme-
obligations_ro.pdf, accesat la 10.09.2021. 

4  Ibidem. 
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Aspecte terminologice privind protecĥia datelor cu caracter personal: 
conceptul de „date cu caracter personal” ġi „date necesare pentru 
încheierea sau executarea unui contract la care persoana vizatÅ 
este parte”   

Dreptul la protecĥia datelor cu caracter personal este indicat în articolul 8 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene5, în sensul în care orice 
persoanÅ are dreptul la protecĥia datelor cu caracter personal care o privesc, iar 
prelucrarea trebuie sÅ fie realizatÅ în mod corect, în scopurile precizate ġi pe baza 
unui temei legitim, adicÅ pe baza consimĥÅmântului persoanei interesate sau în 
temeiul unui alt motiv legitim prevÅzut de lege, fiind recunoscut dreptul de acces 
la datele colectate, precum ġi dreptul de a obĥine rectificarea acestora, dacÅ este 
cazul. Dreptul la protecĥia datelor cu caracter personal este indicat în Tratatul 
privind Uniunea EuropeanÅ (TUE), articolul 39, ġi în articolul 16 din Tratatul pri-
vind funcĥionarea Uniunii Europene (TFUE), în sensul cÅ orice persoanÅ are dreptul 
la protecĥia datelor cu caracter personal care o privesc. 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în mod legal doar dacÅ se are în 
vedere un temei legal indicat de Regulamentul (UE) 2016/679. Astfel, conform 
articolului 6 din Regulament, „prelucrarea este legalÅ numai dacÅ ġi în mÅsura în 
care se aplicÅ cel puĥin una dintre urmÅtoarele condiĥii: (a) persoana vizatÅ ġi-a dat 
consimĥÅmântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul 
sau mai multe scopuri specifice; (b) prelucrarea este necesarÅ pentru executarea 
unui contract la care persoana vizatÅ este parte sau pentru a face demersuri la 
cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (c) prelucrarea este 
necesarÅ în vederea îndeplinirii unei obligaĥii legale care îi revine operatorului; (d) 
prelucrarea este necesarÅ pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice; (e) prelucrarea este necesarÅ pentru îndeplinirea unei 
sarcini care serveġte unui interes public sau care rezultÅ din exercitarea autoritÅĥii 
publice cu care este învestit operatorul; (f) prelucrarea este necesarÅ în scopul 
intereselor legitime urmÅrite de operator sau de o parte terĥÅ, cu excepĥia cazului 
în care prevaleazÅ interesele sau drepturile ġi libertÅĥile fundamentale ale persoanei 
vizate, care necesitÅ protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când 
persoana vizatÅ este un copil.” 

Referitor la temeiul legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
„necesarÅ pentru executarea unui contract la care persoana vizatÅ este parte sau 
pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 
contract”, se impune sÅ identificÅm semnificaĥia noĥiunii de date cu caracter 
personal ġi apoi sÅ o analizÅm în contextul încheierii ġi executÅrii unui contract. 

În preambulul Regulamentul (UE) 2016/679 (considerentul 10) este indicat 
faptul cÅ se urmÅreġte asigurarea unui nivel consecvent ġi ridicat de protecĥie 
persoanelor fizice, iar nivelul de protecĥie trebuie sÅ fie echivalent în toate statele 
membre. 

 
5  Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, JO C 326, 26.10.2012. 
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Pentru a contura semnificaĥia expresiei „respectarea dreptului la viaĥÅ 
privatÅ în contextul prelucrÅrii datelor cu caracter personal”, facem trimitere la art. 
12 din Declaraĥia UniversalÅ a Drepturilor Omului, care garanteazÅ dreptul la viaĥÅ 
privatÅ în sensul cÅ „nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaĥa sa 
personalÅ, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenĥa sa, nici la atingeri 
aduse onoarei ġi reputaĥiei sale”, cu dreptul de a beneficia de protecĥia legii atunci 
când existÅ încÅlcÅri. 

Referitor la semnificaĥia noĥiunii de „respectare a dreptului la viaĥÅ privatÅ”, 
trebuie sÅ avem în vedere art. 26 din Constituĥia României, care garanteazÅ dreptul 
la viaĥa intimÅ, familialÅ ġi privatÅ: se are în vedere faptul cÅ autoritÅĥile publice 
respectÅ ġi ocrotesc viaĥa intimÅ, familialÅ ġi privatÅ, iar persoana fizicÅ are dreptul 
sÅ dispunÅ de ea însÅġi, dacÅ nu încalcÅ drepturile ġi libertÅĥile altora, ordinea 
publicÅ sau bunele moravuri, cu limita legatÅ de faptul cÅ libertatea de exprimare 
nu trebuie sÅ prejudicieze demnitatea, onoarea, viaĥa particularÅ a persoanei ġi nici 
dreptul la propria imagine, conform art. 30 alin. 16 din Constituĥie.  

Respectarea dreptului la viaĥÅ privatÅ este menĥionatÅ ġi în Codul civil6, în 
articolul 71, în sensul cÅ orice persoanÅ are dreptul la respectarea vieĥii sale private, 
fiind interzisÅ utilizarea, în orice mod, a corespondenĥei, manuscriselor sau a altor 
documente personale, precum ġi a informaĥiilor din viaĥa privatÅ a unei persoane, 
fÅrÅ acordul acesteia ori fÅrÅ respectarea limitelor stabilite de lege. 

Referitor la noĥiunea de viaĥÅ privatÅ, aceasta este privitÅ prin opoziĥie cu 
viaĥa publicÅ ġi cu aspectele publice privind viaĥa profesionalÅ ġi permite persoanei 
sÅ fie protejatÅ de orice atingeri aduse vieĥii private, cu obligaĥia pentru ceilalĥi, 
autoritÅĥi sau particulari, de a se abĥine de la orice imixtiune sau ingerinĥÅ în viaĥa 
altuia ġi în intimitatea altei persoane.7 

Referitor la denumirea de „atingeri aduse vieĥii private”, art. 74 NCC indicÅ 
fapte prin care se încalcÅ dreptul la viaĥa privatÅ (art. 71 NCC), dreptul la demnitate 
(art. 74 NCC) ġi dreptul la propria imagine (art. 74 NCC), iar prin aceastÅ enumerare 
a unor fapte care aduc atingere diferitelor drepturi se observÅ legÅtura care existÅ 
între aceste drepturi care fac parte din conĥinutul noĥiunii de viaĥÅ privatÅ. 

Se considerÅ cÅ strânsa legÅturÅ între aceste drepturi face dificilÅ indicarea 
unor delimitÅri precise între sfera de aplicare ġi domeniile lor.8 

În ceea ce priveġte definiĥia din art. 4 pct. 1 RGPD, „datele cu caracter 
personal” reprezintÅ orice informaĥii privind o persoanÅ fizicÅ identificatÅ sau 
identificabilÅ („persoana vizatÅ”). Sintagma „persoanÅ fizicÅ identificabilÅ” se referÅ 
la „o persoanÅ care poate fi identificatÅ, direct sau indirect, în special prin referire 
la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numÅr de identificare, date de 
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 

 
6  Noul Cod civil, Legea nr. 287/2009, republicatÅ, M. Of. 505 din 15 iulie 2011. 
7  Pentru dezvoltÅri privind dreptul la viaǝÅ privatÅ Ǜi dreptul la propria imagine, a se 

vedea E. Chelaru în F. Antoniu Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul 
Cod civil. Comentariu pe articole, ediǝia 2, Editura CH Beck, BucureǛti, 2014, p. 86. 

8  Idem, p. 91. 
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proprii identitÅĥii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale.” 

De observat cÅ nu sunt diferenĥe majore faĥÅ de definiĥia datÅ anterior de 
Directiva 95/46/CE9 (abrogatÅ de RGPD) în art. 2, lit. a): „'date cu caracter personal' 
reprezintÅ orice informaĥie cu referire la o persoanÅ fizicÅ identificatÅ sau 
identificabilÅ (persoana vizatÅ); o persoanÅ identificabilÅ este o persoanÅ care poate 
fi identificatÅ, direct sau indirect, în special prin referire la un numÅr de identificare 
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitÅĥii sale fizice, 
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.” Se observÅ o extindere a 
sferei de aplicare ce intrÅ în conĥinutul definiĥiei datelor cu caracter personal. 

Se considerÅ cÅ legiuitorul european îġi propune sÅ adopte o definiĥie în sens 
larg a noĥiunii de date cu caracter personal.10 Utilizarea expresiei „orice informaĥie” 
este folositÅ de legiuitorul european pentru a nu exclude din sfera de protecĥie 
anumite date cu caracter personal.11 

Este observatÅ preocuparea autoritÅĥilor europene competente în domeniul 
protecĥiei datelor cu privire la posibila extindere nedoritÅ a conĥinutului noĥiunii 
de date cu caracter personal12, prin riscul de a se aplica dispoziĥiile specifice ġi 
pentru cazuri care nu sunt vizate de acestea. 

În SUA, spre deosebire de UE, existÅ mai multe definiĥii ġi explicaĥii pentru 
datele cu caracter personal, aceastÅ noĥiune fiind sinonimÅ cu sintagma „personally 
identifiable information”, ġi nu se face distincĥie între persoana identificatÅ ġi 
persoana identificabilÅ.13 

Noĥiunea de „prelucrare” a datelor cu caracter personal se referÅ la „orice 
operaĥiune sau set de operaĥiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fÅrÅ 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 dispoziĥie în orice alt mod, alinierea 
sau combinarea, restricĥionarea, ġtergerea sau distrugerea”, conform definiĥiei din 
art. 4 pct. 2 RGPD. 

 
9  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European Ǜi a Consiliului din data de 24 octombrie 

1995 privind protecǝia persoanelor fizice în ceea ce priveǛte prelucrarea datelor cu caracter 
personal Ǜi libera circulaǝie a acestor date, JO L 281, 23.11.1995. 

10  Grupul de Lucru Pentru Protecǝia Datelor – Articolul 29 (GL29), Avizul 4/2007 privind 
conceptul de date cu caracter personal, 20 iunie 2007, pp. 4, 6, >Online@ la 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=288, accesat la 10.09.2021. 

11  Ruxandra Sava, Regulamentul GDPR. Ce sunt datele cu caracter personal?, >Online@ la 
https://legalup.ro/datele-cu-caracter-personal/, accesat la 20.08.2021. 

12  GL29, Avizul 4/2007, op. cit., p. 5. 
13  Carmen Tamara Ungureanu, Protecǝia datelor cu caracter personal în contractele 

internaǝionale, în Analele ǚtiinǝifice ale UniversitÅǝii „Alexandru Ioan Cuza” din IaǛi. 
Seria ǚtiinǝe Juridice, nr. 2/2017, p. 4, >Online@ la 
http://pub.law.uaic.ro/files/articole/2017/volii/10.ungureanu_protectia_datelor.pdf, 
accesat la 20.08.2021. 
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În cazul datelor cu caracter personal, RGPD se aplicÅ prelucrÅrii datelor 
„efectuatÅ total sau parĥial prin mijloace automatizate, precum ġi prelucrÅrii prin 
alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidenĥÅ a datelor sau care sunt destinate sÅ facÅ parte dintr-un 
sistem de evidenĥÅ a datelor” (art. 2 alin. 1 RGPD). 

În ceea ce priveġte aplicarea din punct de vedere teritorial (art. 3 RGPD), 
RGPD se aplicÅ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 
activitÅĥilor unui sediu al unui operator/al unei persoane împuternicite de operator 
pe teritoriul Uniunii, indiferent dacÅ prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul 
Uniunii ; pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate 
care se aflÅ în Uniune de cÅtre un operator sau o persoanÅ împuternicitÅ de 
operator care nu este stabilitÅ în Uniune, atunci când activitÅĥile de prelucrare sunt 
legate de „oferirea de bunuri sau servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, 
indiferent dacÅ se solicitÅ sau nu efectuarea unei plÅĥi de cÅtre persoana vizatÅ” sau 
„monitorizarea comportamentului lor dacÅ acesta se manifestÅ în cadrul Uniunii”; 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de cÅtre un operator care nu este 
stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplicÅ în temeiul dreptului 
internaĥional public. 

Pentru a stabili dacÅ anumite informaĥii sunt considerate date cu caracter 
personal vizate de RGPD, autoritÅĥile europene competente sÅ emitÅ orientÅri în 
domeniu considerÅ cÅ trebuie avute în vedere mai multe elemente esenĥiale ale 
noĥiunii de date cu caracter personal: „orice informaĥie”; „referitoare la”; „iden-
tificatÅ sau identificabilÅ”; „persoana fizicÅ” (persoana vizatÅ)14, ca elemente strâns 
legate între ele. 

Sintagma „orice informaĥie” indicÅ o intenĥie de a contura un concept de date 
cu caracter personal larg, iar din punctul de vedere al naturii informaĥiilor cuprinde 
orice aspect referitor la o persoanÅ, indiferent dacÅ sunt informaĥii obiective sau 
subiective, informaĥii adevÅrate sau doar opinii personale, informaĥii adevÅrate sau 
nu, fÅrÅ a fi necesar sÅ fie dovedite. 

Pe lângÅ datele cu caracter personal general, existÅ ġi date cu caracter special 
care au regimul stabilit de art. 9 RGPD. Datele personale cu caracter special repre-
zintÅ „date cu caracter personal care dezvÅluie originea rasialÅ sau etnicÅ, opiniile 
politice, confesiunea religioasÅ sau convingerile filosofice sau apartenenĥa la 
sindicate ġi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea 
unicÅ a unei persoane fizice, de date privind sÅnÅtatea sau de date privind viaĥa 
sexualÅ sau orientarea sexualÅ ale unei persoane fizice”. Prelucrarea datelor 
personale cu caracter special poate fi realizatÅ doar în condiĥiile art. 9 RGPD.15 

 
14  GL29, Avizul 4/2007, op. cit., p. 6. 
15  Conform art. 9 alin. 2 RGPD, prelucrarea datelor personale cu caracter special poate fi 

realizatÅ doar dacÅ: „(a) persoana vizatÅ Ǜi-a dat consimǝÅmântul explicit pentru 
prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice, cu excepǝia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca 
interdicǝia prevÅzutÅ la alineatul (1) sÅ nu poatÅ fi ridicatÅ prin consimǝÅmântul 
persoanei vizate; (b) prelucrarea este necesarÅ în scopul îndeplinirii obligaǝiilor Ǜi al 
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Noĥiunea de „date genetice” înseamnÅ „datele cu caracter personal refe-
ritoare la caracteristicile genetice moġtenite sau dobândite ale unei persoane fizice, 
care oferÅ informaĥii unice privind fiziologia sau sÅnÅtatea persoanei respective ġi 
care rezultÅ în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic 
recoltate de la persoana în cauzÅ” (art. 4 pct. 13 RGPD). Sintagma „date biometrice” 
se referÅ la „date cu caracter personal care rezultÅ în urma unor tehnici de 
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau 
comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmÅ identificarea 

 
exercitÅrii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul 
ocupÅrii forǝei de muncÅ Ǜi al securitÅǝii sociale Ǜi protecǝiei sociale, în mÅsura în care 
acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord 
colectiv de muncÅ încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanǝii adecvate 
pentru drepturile fundamentale Ǜi interesele persoanei vizate; (c) prelucrarea este 
necesarÅ pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte 
persoane fizice, atunci când persoana vizatÅ se aflÅ în incapacitate fizicÅ sau juridicÅ de 
a-Ǜi da consimǝÅmântul; (d) prelucrarea este efectuatÅ în cadrul activitÅǝilor lor legitime 
Ǜi cu garanǝii adecvate de cÅtre o fundaǝie, o asociaǝie sau orice alt organism fÅrÅ scop 
lucrativ Ǜi cu specific politic, filosofic, religios sau sindical, cu condiǝia ca prelucrarea sÅ 
se refere numai la membrii sau la foǛtii membri ai organismului respectiv sau la 
persoane cu care acesta are contacte permanente în legÅturÅ cu scopurile sale Ǜi ca 
datele cu caracter personal sÅ nu fie comunicate terǝilor fÅrÅ consimǝÅmântul persoa-
nelor vizate; (e) prelucrarea se referÅ la date cu caracter personal care sunt fÅcute 
publice în mod manifest de cÅtre persoana vizatÅ; (f) prelucrarea este necesarÅ pentru 
constatarea, exercitarea sau apÅrarea unui drept în instanǝÅ sau ori de câte ori instanǝele 
acǝioneazÅ în exerciǝiul funcǝiei lor judiciare; (g) prelucrarea este necesarÅ din motive 
de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este 
proporǝional cu obiectivul urmÅrit, respectÅ esenǝa dreptului la protecǝia datelor Ǜi 
prevede mÅsuri corespunzÅtoare Ǜi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale 
Ǜi a intereselor persoanei vizate; (h) prelucrarea este necesarÅ în scopuri legate de 
medicina preventivÅ sau a muncii, de evaluarea capacitÅǝii de muncÅ a angajatului, de 
stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenǝÅ medicalÅ sau socialÅ sau a 
unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor Ǜi serviciilor de sÅnÅtate sau de 
asistenǝÅ socialÅ, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui 
contract încheiat cu un cadru medical Ǜi sub rezerva respectÅrii condiǝiilor Ǜi garanǝiilor 
prevÅzute la alineatul (3); (i) prelucrarea este necesarÅ din motive de interes public în 
domeniul sÅnÅtÅǝii publice, cum ar fi protecǝia împotriva ameninǝÅrilor transfrontaliere 
grave la adresa sÅnÅtÅǝii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate Ǜi siguranǝÅ a 
asistenǝei medicale Ǜi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede mÅsuri adecvate Ǜi specifice 
pentru protejarea drepturilor Ǜi libertÅǝilor persoanei vizate, în special a secretului 
profesional; sau (j) prelucrarea este necesarÅ în scopuri de arhivare în interes public, în 
scopuri de cercetare ǛtiinǝificÅ sau istoricÅ ori în scopuri statistice, în conformitate cu 
articolul 89 alineatul (1), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este 
proporǝional cu obiectivul urmÅrit, respectÅ esenǝa dreptului la protecǝia datelor Ǜi 
prevede mÅsuri corespunzÅtoare Ǜi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale 
Ǜi a intereselor persoanei vizate.” 



Mirela-Carmen DobrilÅ 

218 

unicÅ a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice” 
(art. 4 pct. 14 RGPD). 

Tot date personale cu caracter special sunt ġi „datele privind sÅnÅtatea” (art. 
4 pct. 15 RGPD), care reprezintÅ „date cu caracter personal legate de sÅnÅtatea fizicÅ 
sau mentalÅ a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenĥÅ 
medicalÅ, care dezvÅluie informaĥii despre starea de sÅnÅtate a acesteia”. 

Expresia „referitoare la” face trimitere la faptul cÅ informaĥiile se referÅ la o 
persoanÅ atunci când sunt „despre persoana respectivÅ.16 Chiar ġi atunci când 
informaĥiile sunt furnizate prin intermediul datelor care privesc obiecte iniĥial ġi 
nu persoane, existÅ posibilitatea de a influenĥa anumite persoane ġi atunci se 
considerÅ cÅ se referÅ la aceste persoane. Ca exemplu, registrul de reparaĥii în 
service al unei maġini ĥinut de un service auto conĥine indicaĥii privind problemele 
tehnice, iar informaĥiile pot fi asociate cu numÅrul de înmatriculare ġi numÅrul de 
motor ġi se stabileġte o legÅturÅ între maġinÅ ġi proprietar.17 

Expresia „persoana fizicÅ” se referÅ la faptul cÅ RGPD se aplicÅ în vederea 
protejÅrii persoanelor fizice (ca persoane vizate) ġi în principiu sunt avute în vedere 
persoanele fizice în viaĥÅ, conform dreptului civil. 

Prin excepĥie, se recunoaġte posibilitatea ca datele privind o persoanÅ 
decedatÅ sÅ poatÅ face obiectul protecĥiei asigurate de RGPD, în mod indirect. 

În acest sens, sunt date ca exemplu situaĥiile în care nu se poate garanta dacÅ 
persoana la care se referÅ datele este în viaĥÅ sau a decedat, precum ġi cazul în care 
unele informaĥii privind persoanele decedate fac referire la persoane în viaĥÅ (de 
exemplu atunci când o persoanÅ decedatÅ suferÅ de hemofilie ġi indicÅ faptul cÅ 
fiul sÅu suferÅ de aceastÅ boalÅ), cazul obligaĥiei de confidenĥialitate a personalului 
medical care existÅ ġi dupÅ deces, cazul copiilor concepuĥi dar nenÅscuĥi care pot 
moġteni dacÅ se nasc vii.18 

Expresia „identificatÅ sau identificabilÅ” se referÅ la faptul cÅ o persoanÅ 
poate fi identificatÅ atunci când în cadrul unui grup se distinge de alte persoane, 
cu ajutorul identificatorilor care stabilesc o legÅturÅ strânsÅ faĥÅ de o anumitÅ 
persoanÅ. 

Identificatorii avuĥi în vedere pentru stabilirea faptului cÅ o persoanÅ este 
identificatÅ sau identificabilÅ sunt incluǛi în definiĥia datelor cu caracter personal, 
art. 4 pct. 1 RGPD. 

În considerentul 15 din preambulul Regulamentul (UE) 2016/679, obligaĥia de 
a prelucra datele cu caracter personal conform RGPD se aplicÅ fÅrÅ a se face 
distincĥie între situaĥia în care operatorul colecteazÅ date ġi le prelucreazÅ prin 
mijloace automatizate, uneori chiar pe baza unei tehnologii foarte avansate, ġi 
situaĥia în care sunt folosite evidenĥe clasice, pe hârtie, sub forma unei prelucrÅri 
manuale.  

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazÅ pe baza 
temeiului legal indicat la art. 6 alin. 1 lit. b RGPD, adicÅ atunci când „prelucrarea 

 
16  GL29, Avizul 4/2007, op. cit., p. 10. 
17  Pentru acest exemplu Ǜi pentru alte exemple, a se vedea GL29, Avizul 4/2007, op. cit., p.11. 
18  GL29, Avizul 4/2007, op. cit., pp. 26-27. 
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este necesarÅ pentru executarea unui contract la care persoana vizatÅ este parte 
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 
contract”, trebuie sÅ distingem între mai multe ipoteze: situaĥia în care datele sunt 
necesare pentru încheierea unui contract ġi situaĥia în care datele sunt necesare 
pentru executarea unui contract. 

În prima situaĥie, prelucrarea datelor este necesarÅ pentru încheierea unui 
contract, aġadar aceasta se impune pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract. Aġadar, ne raportÅm la un moment anterior 
încheierii contractului, având în vedere parcursul contractual.  

Se considerÅ cÅ sunt incluse în aceastÅ ipotezÅ ġi relaĥiile precontractuale, 
dar condiĥionat de faptul cÅ trebuie sÅ se ia mÅsuri la cererea persoanei vizate mai 
curând decât la iniĥiativa operatorului sau a oricÅrui terĥ. (De exemplu, se va avea 
în vedere acest temei legal atunci când o persoanÅ solicitÅ unui comerciant o ofertÅ 
pentru un produs ġi se realizeazÅ prelucrarea în aceste scopuri, adicÅ pÅstrarea 
informaĥiilor ca adresa sau bunurile solicitate, pentru o perioadÅ limitatÅ de timp.19) 

În ceea ce priveġte a doua ipotezÅ, temeiul legal se referÅ la prelucrarea care 
este necesarÅ pentru executarea unui contract la care persoana vizatÅ este parte. 

Expresia „prelucrarea necesarÅ pentru executarea unui contract” trebuie 
interpretatÅ în mod strict ġi nu acoperÅ situaĥiile în care prelucrarea nu este cu 
adevÅrat necesarÅ pentru executarea unui contract, deoarece trebuie ca prelucrarea 
sÅ fie necesarÅ pentru a executa contractul pentru fiecare persoanÅ vizatÅ în parte 
(prelucrarea numelui, adresei sau a datelor privind cardul persoanei vizate pentru 
executarea unui contract de vânzare încheiat online cu privire la executarea 
obligaĥiei de predare, respectiv de platÅ; prelucrarea informaĥiilor referitoare la 
salarii ġi a detaliilor privind conturile bancare pentru salariaĥi în cadrul unui 
contract de muncÅ).20 

Referitor la temeiul legal indicat la art. 6 alin. 1 lit. b RGPD, trebuie ca 
prelucrarea sÅ nu depÅġeascÅ ceea ce este necesar pentru executarea fireascÅ a unui 
contract (aġa cum ar fi în cazul privind monitorizarea electronicÅ a utilizÅrii 
internetului, a emailului sau a telefonului, supravegherea video a angajaĥilor, 
monitorizarea ġi crearea de profiluri ale consumatorilor, elemente care depÅġesc 
ceea ce este necesar pentru executarea unui contract21). 

Atunci când prelucrarea datelor se aflÅ în legÅturÅ cu un contract, acest lucru 
nu înseamnÅ cÅ temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este 

 
19  Grupul de Lucru Pentru Protecǝia Datelor – Articolul 29 (GL29), Avizul 06/2014 privind 

noǝiunea de interese legitime ale operatorului de date în temeiul articolului 7 din Directiva 
95/46/CE (WP 217), p. 19, >Online@ la https://ec.europa.eu/justice/article-29/ documentation/ 
opinion-recommendation/files/2014/wp217_ro.pdf, accesat la 20.08.2021. 

20  GL29, Avizul 06/2014, op. cit., p. 18; European Data Protection Board (Comitetul 
european pentru protecǝia datelor/CEPD), OrientÅrile 05/2020 privind consimǝÅmântul în 
temeiul Regulamentului 2016/679, 4 mai 2020, p. 11, >Online@ la https://edpb.europa.eu/ 
sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_ro.pdf, accesat la 
21.08.2021. 

21  GL29, Avizul 06/2014, op. cit., p. 19. 
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automat cel prevÅzut în art. 6 alin. 1 lit. b RGPD privind prelucrarea datelor 
necesare pentru încheierea sau executarea unui contract.  

În acest sens, se aratÅ cÅ nu poate fi folosit temeiul contractual privind 
executarea unui contract atunci când se are în vedere realizarea unui profil al 
gusturilor sau a unui profil al stilului de viaĥÅ a persoanei în legÅturÅ cu activitatea 
sa pe o paginÅ de internet în baza bunurilor cumpÅrate, întrucât operatorul de date 
nu a fost contractat pentru a realiza crearea de profiluri, ci pentru cumpÅrarea de 
bunuri, servicii etc.22, iar simpla legÅturÅ cu acel contract încheiat nu înseamnÅ cÅ 
atare operaĥiuni sunt necesare pentru executarea contractului. 

Referitor la semnificaĥia noĥiunii de „prelucrare necesarÅ pentru executarea 
unui contract”, trebuie avutÅ în vedere legÅtura dintre evaluarea necesitÅĥii ġi res-
pectarea principiului limitÅrii scopului, fiind necesar sÅ fie clar stabilite motivele 
încheierii contractului, ġi anume conĥinutul sÅu ġi obiectivul fundamental, în 
funcĥie de care se verificÅ dacÅ prelucrarea datelor este necesarÅ pentru executarea 
acestuia.23 

DacÅ prelucrarea este necesarÅ pentru executarea unui contract sau pentru 
încheierea unui contract, prelucrarea este legalÅ, cu respectarea condiĥiei privind 
existenĥa unui contract valabil, pentru care sunt necesare prelucrÅri de date cu 
caracter personal. 

Nu este corect invocat temeiul legal privind consimĥÅmântul24 exprimat 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care de fapt sunt necesare pentru 
încheierea unui contract sau executarea unui contract la care persoana vizatÅ este 
parte, în acest caz temeiul legal nefiind consimĥÅmântul, ci temeiul legal indicat de 
art. 6 alin.1 lit. b RGPD. 

În ceea ce priveġte furnizarea de servicii online persoanelor vizate, normele 
privind protecĥia datelor cu caracter personal reglementeazÅ aspecte importante 
privind interacĥiunea dintre serviciile online ġi utilizatorii acestora, iar operatorii 
sunt obligaĥi sÅ verifice respectarea principiilor privind protecĥia datelor cu 
caracter personal ġi a tuturor cerinĥelor RGPD, precum ġi a legislaĥiei privind 
confidenĥialitatea în mediul electronic.25 Din perspectiva legalitÅĥii, contractele 

 
22  Ibidem. 
23  Ibidem. 
24  Unele aspecte privind delimitÅri între temeiul legal privind consimǝÅmântul Ǜi temeiul 

legal privind cazul în care „prelucrarea este necesarÅ pentru executarea unui contract 
la care persoana vizatÅ este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract” au fost analizate în cadrul articolului M. C. DobrilÅ, 
RGPD/GDPR: prelucrarea datelor cu caracter personal la încheierea/executarea unui 
contract. Unele particularitÅǝi privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condiǝiile 
crizei COVID-19, Volumul Sesiunii anuale de comunicÅri Ǜtiinǝifice a Institutului de 
CercetÅri Juridice „Acad. Andrei RÅdulescu” al Academiei Române – „Starea 
excepǝionalÅ Ǜi alerta ordinii de drept. Implicaǝii juridice ale crizei sanitare generatÅ de 
pandemia Covid-19”, 2021. 

25  Pentru dezvoltÅri, a se vedea Comitetul European pentru Protecǝia Datelor, OrientÅrile 
2/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (b) din RGPD în contextul furnizÅrii de servicii online persoanelor vizate, 
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pentru servicii online trebuie sÅ fie valabile în temeiul legislaĥiei aplicabile în 
domeniul contractelor.26 

RGPD vizeazÅ ġi datele cu caracter personal care sunt anonimizate sau 
pseudonimizate, însÅ dacÅ datele cu caracter personal au fost anonimizate în mod 
ireversibil, iar persoana fizicÅ nu poate fi identificatÅ/nu este identificabilÅ, acestea 
nu sunt vizate de RGPD.27 Noĥiunea de „pseudonimizare” este definitÅ în art. 4. pct. 
5 RGPD ca „prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât 
acestea sÅ nu mai poatÅ fi atribuite unei anume persoane vizate fÅrÅ a se utiliza 
informaĥii suplimentare”, însÅ este necesar ca aceste informaĥii suplimentare sÅ fie 
stocate separat ġi sÅ fie asigurate mÅsuri de naturÅ tehnicÅ ġi organizatoricÅ prin 
care sÅ se determine neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei 
persoane fizice identificate sau identificabile. 

Se apreciazÅ cÅ datele anonimizate nu mai sunt date cu caracter personal, în 
timp ce datele pseudonimizate sunt în continuare date cu caracter personal; datele 
anonimizate nu mai conĥin niciun element de identificare, în timp ce pseudo-
nimizarea datelor presupune ca datele sÅ fie înlocuite cu un cod.28  

Pentru a îndruma operatorul cu privire la modul în care sunt gestionate 
datele cu caracter personal ġi pentru a asigura respectarea GDPR, în anumite 
situaĥii este necesarÅ o persoanÅ, responsabilul cu protecĥia datelor (DPO – data 
protection officer)29, care sÅ fie implicatÅ în toate aspectele legate de protecĥia 
datelor cu caracter personal (art. 38 RGPD), acĥionând independent. Rolul 
responsabilului este definit de RGPD prin referire la aspectele indicate în art. 39 
RGPD: faptul cÅ asigurÅ informarea ġi consilierea operatorului/persoanei 
împuternicite de operator/a angajaĥilor care se ocupÅ de prelucrare; monitorizarea 
respectÅrii reglementÅrilor privind protecĥia datelor cu caracter personal; rol de 
consiliere la cerere în ceea ce priveġte evaluarea impactului asupra protecĥiei 
datelor ġi monitorizarea funcĥionÅrii acesteia; cooperarea cu autoritatea de 
supraveghere; rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 
aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea, atunci când este cazul. 

 
versiunea 2.0, 8 octombrie 2019, pp. 5-6, >Online@ la https://edpb.europa.eu/sites/ 
default/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-
adopted_after_public_consultation_ro.pdf, accesat la 28.09.2021. 

26  Idem, p. 6. 
27  A se vedea Ǜi Comisia EuropeanÅ, RGPD: noi oportunitÅǝi, noi obligaǝii..., op. cit., p. 5. 
28  R. Sava, op. cit. 
29  Pentru dezvoltÅri privind DPO, a se vedea Grupul de Lucru Pentru Protecǝia Datelor – 

Articolul 29 (GL29), Ghid privind Responsabilul cu protecǝia datelor (DPO), 13 decembrie 
2016, revizuit Ǜi adoptat în data de 5 aprilie 2017, >Online@ la 
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1384, accesat la 25.08.2021. 
A se vedea Ǜi Autoritatea NaǝionalÅ de Supraveghere a PrelucrÅrii Datelor cu Caracter 
Personal/ANSPDCP, Ghid orientativ de aplicare a Regulamentului General privind 
Protecǝia Datelor destinat operatorilor, >Online@ la https://www.dataprotection.ro/ 
servlet/ViewDocument?id=1425, accesat la 15.08.2021. 
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Desemnarea DPO este obligatorie atunci când: prelucrarea este efectuatÅ de 
o autoritate sau de un organism public, cu excepĥia instanĥelor care acĥioneazÅ în 
exerciĥiul funcĥiei lor jurisdicĥionale; activitÅĥile principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de operator constau în operaĥiuni de prelucrare care, prin 
natura, domeniul de aplicare ġi/sau scopurile lor, necesitÅ o monitorizare periodicÅ 
ġi sistematicÅ a persoanelor vizate pe scarÅ largÅ; sau atunci când activitÅĥile 
principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în 
prelucrarea pe scarÅ largÅ a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 
sau a unor date cu caracter personal referitoare la condamnÅri penale ġi infracĥiuni, 
dupÅ cum se menĥioneazÅ în articolul 10. 

Pe baza principiului responsabilitÅĥii, chiar dacÅ o entitate nu este obligatÅ 
sÅ desemneze un DPO, reglementÅrile RGPD trebuie respectate, astfel încât este 
indicat sÅ fie numit un DPO voluntar, acest lucru fiind permis, respectiv sÅ fie 
angajaǝi consultanĥi externi cu privire la protecĥia datelor cu caracter personal. Nu 
trebuie confundatÅ obligaĥia de a numi un DPO cu obligaĥia de a respecta RGPD. 

Conform articolului 8 alineatul 3, respectarea normelor privind protecĥia 
datelor cu caracter personal se supune controlului unei autoritÅĥi independente. 

Astfel, la nivel european, Comitetul European pentru Protecĥia Datelor 
(CEPD/EDPB) este organ cu personalitate juridicÅ al Uniunii Europene (art. 68 
RGPD) ġi îġi desfÅġoarÅ activitatea în mod independent, cu rolul de a contribui la 
aplicarea consecventÅ a normelor privind protecĥia datelor în întreaga Uniune 
EuropeanÅ ġi de a promova cooperarea dintre autoritÅĥile UE pentru protecĥia 
datelor (art. 69-70 RGPD).30 

În acest sens, la nivel naĥional, Autoritatea NaĥionalÅ de Supraveghere a 
PrelucrÅrii Datelor cu Caracter Personal este autoritatea publicÅ autonomÅ ġi 
independentÅ faĥÅ de autoritÅĥile administraĥiei publice ġi faĥÅ de orice persoanÅ 
fizicÅ sau juridicÅ din domeniul privat, care exercitÅ atribuĥiile privind domeniul 
prelucrÅrii datelor cu caracter personal ġi al liberei circulaĥii a acestor date 
(conform art. 1 din Legea nr. 102/200531). Autoritatea naĥionalÅ de supraveghere 
are rolul de a apÅra drepturile ġi libertÅĥile fundamentale ale persoanelor fizice, cu 
scopul de a proteja dreptul la viaĥa intimÅ, familialÅ ġi privatÅ în privinĥa prelucrÅrii 
datelor cu caracter personal ġi cu asigurarea liberei circulaĥii a acestor date. 

Este esenĥial rolul autoritÅĥilor naĥionale de supraveghere a protecĥiei datelor 
care deĥin atribuĥii de control al aplicÅrii legislaĥiei privind protecĥia datelor ġi de 
interpretare a normelor legale, inclusiv prin orientÅri ġi recomandÅri adresate 
operatorilor ġi persoanelor vizate.32 

 
30  Conform art. 68 RGPD, Comitetul European pentru Protecǝia Datelor este format din Ǜefii 

autoritÅǝilor naǝionale de supraveghere din fiecare stat membru al Uniunii Europene Ǜi din 
Autoritatea EuropeanÅ de Protecǝie a Datelor sau reprezentanǝii acestora. 

31  Legea nr. 102 din data de 3 mai 2005 privind înfiinǝarea, organizarea Ǜi funcǝionarea 
AutoritÅǝii Naǝionale de Supraveghere a PrelucrÅrii Datelor cu Caracter Personal, 
republicatÅ în M. Of. nr. 947 din data de 9 noiembrie 2018. 

32  GL29, Avizul 4/2007, op. cit., p. 6. 
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Referitor la protecĥia datelor cu caracter personal, RGPD „consolideazÅ 
drepturile existente, prevede drepturi noi ġi le acordÅ cetÅĥenilor un control sporit 
asupra propriilor date cu caracter personal”33. În acest sens, cetÅĥenii au acces mai 
uġor la propriile date, sunt informaĥi în legÅturÅ cu modul în care sunt prelucrate 
datele respective; un nou drept la portabilitatea datelor faciliteazÅ transmiterea 
datelor cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul; se clarificÅ unele 
aspecte privind dreptul de ġtergere/dreptul de a fi uitat, în sensul cÅ atunci când o 
persoanÅ nu mai doreġte ca propriile date sÅ fie prelucrate ġi solicitÅ acest lucru, 
dacÅ nu existÅ alte motive întemeiate pentru pÅstrarea lor, datele respective vor 
putea fi ġterse; este asigurat dreptul de a fi informat cu privire la încÅlcÅrile grave 
ale securitÅĥii datelor.  

Consideraĥii finale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Regulamentul (UE) 2016/679 permite cetÅĥenilor sÅ se bucure de un control 
sporit asupra datelor cu caracter personal ġi are rolul de a consolida drepturile 
existente ġi de a asigura aplicarea unitarÅ a normelor de protecĥie.  

Referitor la definirea conceptului de „date cu caracter personal”, existÅ mai 
multe elemente esenĥiale care trebuie avute în vedere: „orice informaĥie”; 
„referitoare la”; „identificatÅ sau identificabilÅ”; „persoana fizicÅ” (persoana vizatÅ). 
Acestea sunt elemente strâns legate între ele ġi necesitÅ interpretÅri care sÅ asigure 
aplicarea coerentÅ a RGPD. 

DacÅ prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazÅ pe baza temeiului 
legal privind prelucrarea „necesarÅ pentru executarea unui contract la care 
persoana vizatÅ este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD), trebuie sÅ distingem 
între situaĥia în care datele sunt necesare pentru încheierea unui contract, când 
prelucrarea este necesarÅ pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate (fiind 
acoperitÅ ġi perioada precontractualÅ), ġi situaĥia în care datele sunt necesare 
pentru executarea unui contract, iar persoana vizatÅ este parte la acest contract. 

Atunci când prelucrarea este necesarÅ pentru executarea unui contract sau 
pentru încheierea unui contract, aceasta este legalÅ dacÅ se respectÅ condiĥia privind 
existenĥa unui contract valabil. În cazul în care se invocÅ temeiul legal privind 
consimĥÅmântul exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care de 
fapt sunt necesare pentru încheierea unui contract sau executarea unui contract la 
care persoana vizatÅ este parte, înseamnÅ cÅ este avut în vedere temeiul legal 
corect, acesta nefiind consimĥÅmântul, ci temeiul legal indicat de art. 6 alin.1 lit. b 
RGPD. 

Nu orice prelucrare a datelor care se aflÅ în legÅturÅ cu un contract are ca 
temei legal în mod automat art. 6 alin. 1 lit. b RGPD privind prelucrarea datelor 
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necesare pentru încheierea sau executarea unui contract, ci poate fi vorba despre 
alt temei legal, de exemplu o obligaĥie legalÅ, consimĥÅmântul, etc., fiind necesar sÅ 
fie identificat corect temeiul legal pentru prelucrarea datelor. 

În anumite situaĥii, RGPD prevede obligaĥia de a desemna o persoanÅ – 
responsabilul cu protecĥia datelor (DPO) – care sÅ fie implicatÅ în toate aspectele 
legate de protecĥia datelor cu caracter personal (art. 38 RGPD) ġi care are rolul de 
a consilia ġi de a îndruma operatorul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal ġi la protecĥia acestora conform RGPD. Obligaĥia de a desemna un DPO 
nu poate fi confundatÅ cu obligaĥia operatorului de a asigura respectarea RGPD. 
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