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Copyright 
 

Acest ghid este proprietatea intelectuală a ONEST SOLUTIONS SRL. Reproducerea 

neautorizată a oricărei părți din acesta este interzisă. Manualul are ca unic scop informarea și 

poate fi modificat fără a anunța.   

 

Alte aplicații/ produse ce sunt menționate în acest manual pot fi mărci înregistrate ale 

altor companii. Informațiile depre aceste aplicații/ produse furnizate în acest manual sunt 

considerate precise. ONEST SOLUTIONS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea 

acestor aplicații/ produse sau pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală 

ale altor companii care pot rezulta din utilizarea aplicațiilor și produselor acestora.  
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Convenții de notare 

 

Acest manual utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:  

 

Convenție de notare Descriere 

Bold 
Indică denumiri de meniuri, butoane,  

taste etc. 

Italic 
Indică termeni care sunt explicați în 

glosar 

UPPERCASE & Bold 
Indică denumirea aplicației și a altor 

aplicații/ produse/ companii 

Underline & Bold Indică denumirea subtitlurilor 

 

Indicatoare Semnificație 

 

Indică o notă. Atrage atenția asupra 

unor informații importante. 

 

Indică o avertizare. Indică informații 

esențiale pentru a nu dăuna funcționării 

sistemului sau aplicației.  

 

Indică o interzicere. Indică informații 

de importanță majoră menite să atragă 

atenția asupra unor acțiuni ce trebuie 

evitate pentru a nu produce daune majore.  
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Glosar de termeni 
 

„GDPR”, „Regulamentul” 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection 

Regulation) 

„persoană vizată”  

Persoană identificată sau identificabilă prin intermediul unui element de identificare, cum ar 

fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau 

mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 

economice, culturale sau sociale, indiferent de sursa de proveniență a datelor (echipamente 

mobile, aplicații informatice, adrese IP, cookies, etichete RFID etc). 

„date cu caracter personal”  

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o 

persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în 

special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, 

date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 

identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

”prelucrare”  

Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

„operator”  

Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur 

sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau 

dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute 

în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

„persoană împuternicită de operator”  
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Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care 

prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

„destinatar”  

Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia 

(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. 

Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în 

cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt 

considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective 

respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile 

prelucrării; 

„parte terță”  

Înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât 

persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa 

autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să 

prelucreze date cu caracter personal; 

„consimțământ”  

Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, 

informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o 

declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să 

fie prelucrate; 

„încălcarea securității datelor cu caracter personal”  

Înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, 

pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, 

stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

„reprezentant”  

Înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator 

sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27 din GDPR, care reprezintă 

operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin 

în temeiul GDPR; 

„reguli corporatiste obligatorii”  

Înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie 

respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul 

unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu 

caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai 

multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate 

într-o activitate economică comună; 
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„autoritate de supraveghere”  

Înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 

51 GDPR; 

DPO  

Responsabilul cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer) 

A29 GL, WP29  

Grupul de Lucru Art. 29 (în limba engleză, Article 29 Working Party), organism consultativ 

independent al Uniunii Europene în domeniul protecției și securității datelor, format din 

reprezentanţii autorităţilor de supraveghere a prelucrării datelor personale din statele membre 

ale Uniunii Europene  

DPIA  

Evaluarea impactului asupra protecției datelor (în limba engleză, data-protection impact 

assessment, DPIA); 

„pseudonimizare”  

Înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu 

mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu 

condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri 

de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter 

personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. 

„criptare”  

Înseamnă măsură tehnică de protecţie prin care se asigură că datele cu caracter personal devin 

neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze. 

„SSM”  

Siguranța și securitatea muncii 
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1 Aspecte metodologice DECAN 
 

Regulamentul general privind protecția datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) 

aplică, începând cu 25 mai 2018, obligații legale noi pentru a asigura securitatea datelor în 

prelucrarea datelor. Regulamentul abrogă și înlocuiește Directiva nr. 95/46/EC privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date (art. 94 din Regulament). Principiul general este cel al 

răspunderii. Companiile nu trebuie să implementeze numai procese de prelucrare a datelor 

compatibile cu protecția datelor, ci trebuie să fie și ele capabile să documenteze și să 

demonstreze conformitatea acestora. Pentru anumite domenii, aceste obligații sunt descrise în 

detaliu în GDPR. De exemplu, articolul 32 din GDPR implementează o abordare bazată pe 

riscuri pentru punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizaționale pentru realizarea 

securității în procesare. Prin urmare, companiile vor trebui să efectueze evaluări cuprinzătoare 

ale riscurilor; evaluările securității IT a datelor și cele care țin de protecția datelor vor fi, în 

continuare, convergente. Evaluarea impactului privind protecția datelor, cum este definită la 

articolul 35 din GDPR, implică, de asemenea, obligația documentării evaluărilor cuprinzătoare 

a riscurilor și a măsurilor de remediere planificate într-o manieră adecvată cerințelor legii. Este 

necesară, de asemenea, o evaluare a impactului privind protecția datelor pentru prelucrarea 

specială a datelor care prezintă riscuri. 

Regulamentul consacră regimuri juridice distincte pentru operator și persoană împuternicită, 

caracterizate, în esență, prin faptul că: 

a) Obligațiile operatorului sunt mai numeroase decât cele ale persoanei 

împuternicite. Spre pildă, cu excepția unor situații limitate, operatorul este 

obligat să informeze persoanele vizate cu privire la prelucrare și caracteristicile 

acesteia. 

b) Răspunderea operatorului este mai extinsă decât cea a persoanei vizate, în special 

din perspectiva cazurilor de răspundere. 

Drepturile persoanelor vizate se exercită, în principal, în relația cu operatorul, persoana 

împuternicită având, de principiu, un rol de asistare a operatorului în exercitarea acestor 

drepturi. 
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Conform art. 4 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;  

 persoana împuternicită de operator este persoana fizică sau juridică, autoritatea 

publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal pe seama 

operatorului. 

Articolul 32 din GDPR specifică acum "securitatea prelucrării" și, în articolul 35 din GDPR, 

evaluarea impactului privind protecția datelor. Ambele articole descriu responsabilitățile 

controlorului, prin care articolul 32 din GDPR se aplică, de asemenea, procesatorilor. În 

conformitate cu articolul 32 din GDPR, evaluarea se bazează pe probabilitatea apariției și 

severitatea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În multe companii, 

măsurile care trebuie puse în aplicare au fost deja evaluate în ceea ce privește aspectele legate 

de risc - adesea în conformitate cu un sistem de management al securității informației ("ISMS"). 

Prin urmare, procesele adecvate din cadrul companiei ar trebui să asigure efectuarea unei 

evaluări a riscurilor pentru toate procedurile și, în funcție de rezultat sunt planificate și 

implementate măsuri suplimentare în conformitate cu articolul 32 din GDPR și / sau se 

efectuează o evaluare a impactului privind protecția datelor. 

Orice prelucrare de date în cadrul companiei trebuie să fie conformă cu cerințele privind 

protecția datelor și orice companie trebuie să poată demonstra această conformitate, în acord 

cu obligațiile de responsabilitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu 

respectarea principiilor prevăzute în art. 5 din Regulament: 

 datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent; 

 datele cu caracter personal trebuie prelucrate pentru scopuri determinate, explicite și 

legitime; 

 datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive; 

 datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și actualizate; 

 datele cu caracter personal trebuie să fie păstrate pe o perioadă care nu depășește 

perioada necesară prelucrării pentru scopul identificat; 
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 datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate într-un mod care asigură 

securitatea adecvată a acestora. 

Evaluarea securității procesării este un subgrup al evaluării impactului privind protecția 

datelor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Principiile GDPR. Securitatea și conformitatea procesării datelor cu caracter personal 

 

Articolele 32 și 35 din GDPR se construiesc reciproc; rezultatele evaluării securității 

procesării fac parte dintr-o posibilă evaluare a impactului privind protecția datelor. 

  

Legalitate, echitate, transparență 

Limitări legate de scop 

Reducerea la minim a datelor 

Exactitatea datelor 

Limitări legate de stocare 

Integritate și confidențialitate                     –                securitatea datelor  

Protecția datelor Securitatea informațiilor 

Securitatea procesării 

Conformitatea procesării (Evaluarea impactului asupra protectiei datelor) 
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2 ETAPELE ANALIZEI 
 

Din interpretarea art. 30, para. 5 din Regulament, rezultă că obligația menținerii unei evidențe 

a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal incumbă, de principiu, 

întreprinderilor sau organizațiilor cu peste 250 de angajați.  

Întreprinderile sau organizațiile cu mai puțin de 250 de angajați sunt ținuți de această obligație 

doar dacă ”prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc pentru 

drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea 

include categorii speciale de date, astfel cum se prevede la articolul 9 alineatul (1), sau date 

cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, astfel cum se menţionează 

la articolul 10”. 

Deși procesarea înregistrărilor în conformitate cu GDPR trebuie menținută numai în companii 

cu cel puțin 250 de angajați, este indispensabilă pentru gestionarea protecției datelor. Este 

necesară analiza proceselor de business, identificarea fluxurilor de prelucrarea a datelor cu 

caracter personal și maparea datelor personale în conformitate cu procesele. Astfel, activitățile 

de prelucrare sunt asimilate procedurilor de afaceri. În funcție de cât de detaliate sunt acestea, 

procesele pot fi fie procese de afaceri întregi, fie subprocese. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 DECAN – Etapele analizei 

 

Analiza flux de date 

Analiza securității 

procesării 

Analiza conformității 

procesării 

Concluzii și 

recomandări 
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2.1 Analiza fluxului de date 
În această primă etapă sunt analizate procesele de business din organizație cu scopul 

identificării punctelor în care sunt prelucrate date cu caracter personal. Operațiile de 

prelucrare a datelor cu caracter personal sunt : Colectarea, Stocarea, Accesarea, Modificarea, 

Ștergerea, Transferul Intern (în interiorul organizației) și Transferul Extern (în afara 

organizației). 

Rezultatul analizei este o hartă a prelucrării datelor cu caracter personal în organizație, hartă 

care devine suport pentru analiza propriu-zisă.  

Această hartă conține tipurile de persoane vizate și categoriile de date personale asociate 

acestora, unde și cine le prelucrează (colectează, stochează, accesează, modifică, șterge 

și/sau transferă) precum și temeiul procesării datelor (dacă este aplicabil). 

Elementul central al acesti hărți este containerul de date personale = un punct (fizic sau 

logic) în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.  

 

Figura 3 Fluxul datelor cu caracter personal 

2.1.1 Departamente 

Primul pas pentru cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal este identificarea 

structurii organizatorice a companiei respecitive. Pentru a vizualiza și a actualiza organigrama 

companiei se va accesa fereastra Departamente: 
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Figura 4 Fereastra Departamente 

Pentru adăugarea unui department nou se va apăsa butonul Adăugare / Departament nou, se va 

introduce numele departametului și se apasă Validare. Casetele care reprezintă departamentele adăugate 

pot fi unite cu săgeți, astfel încât structura să reflecte ierahia din organizația respectivă. 

2.1.2 Pocesele organizației 

Dezvoltarea fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se face analizând procesele desfășurate 

în organizația respective. 

Un proces este format dintr-o succesiune de container cu date personale între care se pot transfera date; 

de asemenea, într-un proces pot exista și unul sau mai multe puncte de colectare a datelor (intrări de 

date), respective de transfer în exteriorul organizației (ieșiri de date). 
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Figura 5 Exemplu de process 

La formarea unui proces se pot folosi containere existente (și, încă, nealocate procesului) sau se pot adăga 

containere noi (care, la rândul lor, vor putea fi folosite și în alte procese). 

 

2.1.3 Containere date personale 

Elementul principal al fluxului de prelucrări de date personale este containerul de date personale. 

Datele personale pot ajunge într-un container fie prin Colectare fie prin Transfer dintr-un alt container. 

 

Figura 6 Container date personale 

Atributele unui container sunt : 
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 Nume 

 Departamentul asociat 

 Locația; dacă este în afara UE, se poate specifica dacă există decizie de adecvare pentru transferul 

datelor. 

 

Figura 7 Atributele containerului 

Pentru a adăuga un container nou se folosește comanda Adăugare / Container nou din fereastra Procese. 

Intrările și ieșirie de date dintr-un container sunt marcate cu puncte de culoare galbenă. Intrările 

disponibile – care pot fi folosite la adăugarea unui punct nou de colectare date sau la un transfer de date 

dintr-un container) sunt marcate cu culoarea roșie. 

 

2.1.4 Punct de colectare date 

Pentru adăugarea unui punct de colectare date se va selecta containerul corespunzător și se va face clic 

pe un punct de intrare disponibil (marcat cu roșu și amplasat în stânga – jos). 

Va fi afișată o fereastră prin care se vor selecta atributele punctului de colectare : cine și ce date 

colectează, cine și ce prelucrări efectuează asupra datelor colectate, activele suport folosite la colectare.  

 

2.1.5 Tranferul datelor personale 

Pentru adăugarea unui transfer de date personale între două containere se selectează punctul de ieșire 

din containerul sursă, corespunzător setului de date care urmează a fi transferat, și, prin drag & drop, se 

”trage” punctul până la punctul de intrare al containerului destinație. 

Va fi afișată o fereastră prin care se vor selecta atributele transferului: cine și ce date transferă, cine și ce 

prelucrări efectuează asupra datelor transferate, activele suport folosite la transfer.  
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2.1.6 Transferul datelor personale în afara organizației 

Pentru adăugarea unui transfer de date personale în afara oranizației se selectează punctul de ieșire din 

containerul sursă, corespunzător setului de date care urmează a fi transferat, și se face click dreapta și se 

alege opțiunea Ieșire date... . 

Va fi afișată o fereastră prin care se vor selecta atributele transferului: cine și ce date transferă, activele 

suport folosite la transfer, scopul transferului, decizia de adecvare (daca este cazul). 

  

 

2.2 Securitatea procesarii 

La prelucrarea datelor cu caracter personal, controlorul și procesorul trebuie să asigure un nivel 

adecvat de protecție pentru datele personale ale persoanelor fizice și să demonstreze 

eficacitatea măsurilor luate. 

În cazul unei analize clasice a riscului în domeniul securității informațiilor, riscurile sunt privite 

în ceea ce privește posibilele pagube pentru companie. Este posibilă o extindere a acestei 

analize a riscului de securitate a informațiilor, dar, conform GDPR, nivelul riscului depinde de 

impactul acesteia asupra persoanelor vizate. 

Este necesară o extindere a contextului intern și extern, astfel încât criteriile relevante de risc 

să fie utilizate și pentru a determina nivelul de risc. "Probabilitatea" în securitatea informației 

este adesea prezentată ca amenințări la adresa sistemului, slăbiciunile exploatabile și 

consecințele exploatării acestor slăbiciuni. 

Prin urmare, accentul se pune pe slăbiciunea sistemului. Acest lucru este diferit de evaluarea 

nivelului de risc pentru protecția datelor. 

Nivelul riscului de protecție a datelor poate este calculat astfel: 

R = f(P, I) 

unde: 

 R – nivelul de risc 

 P – plauzibilitatea amenințării 
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 I – impactul asupra persoanei vizate 

Deși scopul primordial este de a proteja datele personale ale persoanelor vizate, acest lucru 

este posibil numai parțial prin măsuri de securitate a informațiilor. În schimb, numai așa-

numitele active suport, precum echipamente hardware, software sau componente de rețea, 

pot fi protejate: 

activele primare  = datele personale ale persoanelor vizate 

activele suport = suportul pe care aceste date sunt 

colectate/stocate/transferate. 

Exemple de categorii de active suport in DECAN: utilizatori de hardware și software, hardware, 

software, canale de transmisie de date, persoane fizice, documente pe hârtie, transmiterea de 

documente pe suport de hârtie etc. 

În DECAN, analiza securității procesării se face pentru fiecare activitate de prelucrare, în cadrul 

fiecărui container de date personale fiind analizate activele suport asociate datelor personale 

din containerul respectiv.  

Etapele analizei securității procesării datelor cu caracter personal în DECAN sunt : 1. Analiza 

de impact, 2. Identificare riscurilor și 3. Registrul de riscuri (tratarea riscurilor identificate). 

Primele două etape pot fi parcurse în orice ordine, fiind independente de celelalte etape; 

evident, pentru parcurgerea etapei a treia (tratarea riscurilor) este nevoie de parcurgerea 

celorlalte două. 

2.2.1 Analiza de impact 
În această etapă se asociază un nivel de impact fiecărui activ primar (pereche persoană vizată 

– dată personală) identificat în etapa de analiză a fluxurilor de date. 
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Figura 8 Analiza de impact asupra persoanelor vizate 

Pentru analiza de impact în DECAN sunt folosite 4 chestionare de analiză, sintetizate în tabelul 

următor: 

Nivel Nesemnificativ Minor Moderat Ridicat Critic 

Criteriu A B C D E 

1. Impact 
general 
(direct sau 
indirect) 

Persoanele vizate fie 
nu vor fi afectate, fie 
pot întâmpina câteva 
inconveniente, pe 
care le vor depăși fără 
probleme 

Persoanele vizate pot 
întâmpina 
inconveniente 
semnificative, pe care 
le vor putea depăși în 
ciuda câtorva 
dificultăți 

Persoanele vizate pot 
întâmpina consecințe 
semnificative, pe care 
ar trebui să le poată 
depăși 

Persoanele vizate pot 
întâmpina consecințe 
semnificative, pe care 
ar trebui să le poată 
depăși, deși cu 
dificultăți reale și 
grave 

Persoanele vizate pot 
întâmpina consecințe 
semnificative, sau 
chiar ireversibile, pe 
care ele nu le pot 
depăși 

2. Impact fizic - Lipsa îngrijirii 
adecvate pentru o 
persoană dependentă 
(minor, persoană 
aflată sub tutelă) 
- dureri de cap 
tranzitorii 

- Tulburări fizice 
minore (de exemplu, 
boli minore din cauza 
nerespectării unei  
contraindicații) 
- Lipsa îngrijirii care 
duce la o vătămare 
minoră, dar reală 
- Defăimare care are 
ca rezultat represalii 
fizice sau psihologice 

- Afecțiuni fizice 
serioase care 
cauzează vătămări pe 
termen mediu (de 
exemplu, înrăutățirea 
sănătății datorită 
îngrijirii 
necorespunzătoare 
sau ignorarea 
contraindicațiilor) 
- Afectarea 
temporară a 
integrității fizice, de 
exemplu, în urma 
unei agresiuni, a unui 
accident la domiciliu, 
de lucru etc. 

- Afecțiuni fizice grave 
care cauzează 
vătămări pe termen 
lung (de exemplu, 
înrăutățirea sănătății 
datorită îngrijirii 
necorespunzătoare 
sau ignorarea 
contraindicațiilor) 
- Afectarea integrității 
fizice, de exemplu, în 
urma unei agresiuni, a 
unui accident la 
domiciliu, de lucru 
etc. 

- Tulburări fizice pe 
termen lung sau 
permanente (de 
exemplu, din cauza 
omiterii / lipsei unei 
contraindicații) 
- Moartea (de 
exemplu, crimă, 
sinucidere, accident 
fatal) 
- Afectarea 
permanentă a 
integrității fizice 

3. Impact 
material 

- Irosirea timpului în 
repetarea 
formalităților sau în 
așteptarea îndeplinirii 
lor 

- Plăți neașteptate (de 
exemplu, amenzi 
impuse în mod 
eronat), costuri 
suplimentare (de 

- Necompensarea 
banilor delapidați 
- Dificultăți financiare 
temporare (de 

- Oportunități 
pierdute (de 
exemplu, 
împrumuturi la 
domiciliu, refuzul 

- Risc financiar 
semnificativ 
- Datorii substanțiale 
- Incapacitatea de a 
lucra 
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- Primirea e-mail-
urilor nesolicitate (de 
exemplu spam-uri) 
- Reutilizarea datelor 
publicate pe site-uri 
web în scopul unei 
publicități 
direcționate 
(informații către 
rețelele sociale, 
reutilizare pentru 
informațiilor trimise 
pe hârtie) 
- Publicitate orientată 
pentru produse de uz 
comun 

exemplu, taxe 
bancare, taxe legale), 
plăți eronate 
- Blocarea accesului la 
servicii administrative 
sau servicii 
comerciale 
- Ratarea 
oportunităților de 
relaxare și confort 
(timp liber irosit, 
cumpărări sau  
vacanțe ratate, 
terminarea unui cont 
online) 
- Ratarea unei 
oportunități în carieră  
- Blocarea contului de 
servicii online 
- Primirea de mesaje 
direcționate 
nesolicitate care pot 
afecta reputația 
persoanelor vizate 
- Creșterea costurilor 
(de exemplu, 
creșterea prețurilor 
de asigurare) 
- Profilarea inexactă 
sau inadecvată 

exemplu, obligația de 
a lua un împrumut) 
- Daune materiale 
moderate 
- Pierderea locurilor 
de muncă 
- Separarea sau 
divorțul 
- Pierderi financiare 
ca rezultat al unei 
fraude (de exemplu, 
după o încercare de 
phishing) 
- Date neactualizate 
(de exemplu, poziție 
deținută anterior) 
- Prelucrarea 
incorectă datelor care 
generează, de 
exemplu, defecțiuni 
la conturi (bancare, 
suport clienți, conturi 
la organizații sociale 
etc.) 
- Publicitatea online 
orientată într-un 
aspect privat pe care 
individul dorea să-l 
păstreze confidențial 
(de exemplu, 
publicitatea la 
sarcină, tratamentul 
împotriva drogurilor) 

studiilor, stagiilor de 
pregătire sau a 
angajării, interzicerea 
examinării); 
- Interzicerea 
deținerii de conturi 
bancare 
- Daune materiale 
ridicate 
- Pierderea 
locuințelor 
- Separarea sau 
divorțul 
- Pierderi financiare 
ridicateca rezultat al 
unei fraude (de 
exemplu, după o 
încercare de phishing) 
- Blocare în 
străinătate 
- Pierderea datelor 
despre clienți 

- Incapacitatea de a se 
muta 
- Pierderea dovezilor 
în contextul unui 
litigiu 
- Pierderea accesului 
la infrastructură și la 
utilități vitale (apă, 
electricitate) 

4. Impact 
moral 

- Un simpla 
discomfort cauzat de 
informațiile primite 
sau solicitate 
- Teama de a pierde 
controlul asupra 
datelor 
- Senzația de încălcare 
a intimității fără 
prejudicii reale sau 
obiective  
- Pierderea timpului 
în configurarea 
datelor 
- Lipsa respectului 
pentru libertatea 
mișcării on-line din 
cauza refuzului 
accesului la un sit 
comercial 

- Refuzul de a permite 
continuarea utilizării 
sistemelor 
informatice (de 
exemplu, ca urmare a 
expunerii unor 
informații ilegale, 
imorale, lipsite de 
etică etc) 
- Afecțiuni psihologice 
minore, dar obiective 
(de exemplu, 
defăimarea) 
- Afectarea relațiilor 
personale și/sau 
profesionale (de 
exemplu, imagine, 
reputația pătată, 
pierderea 
recunoașterii) 
- Intimidarea pe 
rețelele sociale 

- Tulburări psihice 
temporare (de 
exemplu afectarea 
reputației) 
- Senzație de 
vulnerabilitate după o 
chemare în instanță 
- Sentimentul de 
încălcare a 
drepturilor 
fundamentale (de 
exemplu,  
discriminarea, 
limitarea libertății de 
exprimare) 
- Senzație de invadare 
a vieții private fără 
daune ireversibile 
 

- Tulburări psihice 
grave (de exemplu 
depresie, dezvoltarea 
unei fobii) 
- Senzație de invadare 
a vieții private cu 
daune ireversibile 
- Hărțuire / hărțuire 
pe internet  
- Victimă a șantajului 
 

- Tulburări psihice pe 
termen lung sau 
permanent 
- Fapte de natură 
penală 
- Răpire 
- Pierderea legăturilor 
de familie 
- Incapacitatea de a 
da in judecata 
-Schimbarea 
statutului 
administrativ și / sau 
pierderea autonomiei 
juridice (tutela) 

 Tabelul  1 Chestionare analiză de impact 

Aceste chestionare pot fi actualizate, astfel încât să răspundă cât mai fidel specificului 

obiectivului analizat. 

Pentru analiză, se vor selecta perechile categoriile de date personale și persoanele vizate 

pentru care se dorește efectuarea analizei și se face click pe butonul Chestionare de 
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impact...Va fi Afișată o fereastră care permite alegerea răspunsurilor potrivite contextului 

respectiv. 

 

Figura 9 Efectuarea analizei de impact 

 

2.2.2 Identificarea riscurilor  
În această etapă sunt analizate activitățile de prelucrare identificate anterior și evaluate 

scenariile de accesare/utilizare nelegitimă a datelor cu caracter personal. In mod implicit, 

DECAN propune următoarele scenarii de amenințare : 

Scenariu Consecințe 

potențiale 

Descriere 

Accesul 

nelegitim la 

datele cu 

Niciuna 
Datele sunt văzute de persoane care nu au nevoie să le cunoască, deși acești oameni nu 

le folosesc. 

Depozitare Datele sunt copiate și salvate într-o altă locație fără a fi utilizate ulterior. 
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caracter 

personal Redistribuire 

Datele sunt difuzate mai mult decât este necesar și dincolo de controlul persoanelor 

vizate (de exemplu, diseminarea nedorită a unei fotografii pe Internet, pierderea 

controlului asupra informațiilor publicate într-o rețea socială etc.) 

Utilizare 

Datele sunt utilizate în alte scopuri decât cele planificate și / sau într-un mod incorect 

(de exemplu, în scopuri comerciale, furtul de identitate, utilizarea împotriva 

persoanelor vizate etc.) sau corelate cu alte informații referitoare la persoanele vizate 

(de exemplu, datele de geolocalizare în timp real etc.) 

Modificarea 

nedorită a 

datelor cu 

caracter 

personal 

Defecțiune 

Datele sunt modificate în date valide sau nevalide, care nu vor fi utilizate corect, 

procesarea susceptibilă de a provoca erori, defecțiuni sau de a nu mai furniza serviciul 

așteptat (de exemplu, a afecta progresul adecvat al pașilor importanți etc.) 

Utilizare 

Datele sunt modificate în alte date valabile, astfel încât operațiile de procesare au fost 

sau ar putea fi utilizate în mod abuziv (de ex., Pentru a fura identitățile prin schimbarea 

relației dintre identitatea persoanelor și datele biometrice ale altor persoane etc.). 

Dispariția 

datelor cu 

caracter 

personal 

Defecțiune 

Lipsesc date necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, ceea ce 

generează erori, defecțiuni sau oferă un serviciu diferit de cel așteptat (de exemplu, 

unele alergii nu mai sunt raportate într-un dosar medical, unele informații conținute în 

declarațiile fiscale au dispărut, ceea ce împiedică calcularea din cuantumul impozitului 

etc.) 

Blocaj 

Lipsesc date necesare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care nu mai pot 

furniza serviciul preconizat (de exemplu, încetinirea sau blocarea proceselor 

administrative sau comerciale, incapacitatea de a acorda îngrijiri din cauza pierderii 

dosarelor medicale, incapacitatea persoanelor vizate de a-și exercita drepturile etc. .). 

Tabelul  2 Scenarii de ameninațare 

Aceste scenarii pot fi, de asemenea, particularizate astfel încât să răspundă cât mai bine 

specificului activității obiectivului. 

Prin alegerea scenariului, a consecințelor posibile și a surselor de amenințare relevante se pot 

identifica riscurile considerate relevante din perspectiva securității procesării. 

Sursele de amenințare propuse implicit de DECAN sunt: 

Surse de amenințare Descriere 

Surse umane interne  Angajați, stagiari etc. 

Surse umane externe Beneficiarii datelor personale, terții autorizați, furnizorii de servicii, hackerii, vizitatorii, foști 

angajați, activiști, concurenți, clienți, personal de întreținere, întreținere, infractori, sindicate, 

jurnaliști, organizații neguvernamentale, organizații criminale, organizații aflate sub controlul un stat 

străin, organizații teroriste, activități industriale din apropiere 
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Surse non-umane Cod software rău-intenționat (malicious code) de origine necunoscută (viruși, viermi etc.), apă 

(conducte, căi navigabile etc.), materiale inflamabile, corozive sau explozive, dezastre naturale, 

epidemii, animale 

Tabelul  3 Surse de amenințare 

 

Pentru selecția și adăugarea riscurilor considerate relevante, se va selecta tipul prelucrării și datele 

personale relevante și activele suport asociate acestora, apoi se vor selecta scenariile și consecințele 

potențiele relevante; cu click dreapta se poate deschide o ferestră în care, alegând sursele de amenințare 

relevante se pot asocia riscuri pentru datele personale selectate.  

 

Figura 10 Selecția scenariilor pentru adăugarea riscurilor relevante 

 

2.2.3 Registrul de riscuri 
Riscurile identificate în pasul anterior sunt cuantificate în registrul de riscuri, propunându-se 

și opțiunile de tratare a acestora și, implicit, măsurile care se impun pentru aducerea riscurilor 

la un nivel de risc acceptabil. 
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Figura 11 Registrul de riscuri 

Urmare a opțiunilor de tratare a riscurilor alese, se obține o listă de măsuri propuse și, dacă 

sunt disponibile, o listă de șabloane(modele) de documente care pot fi utilizate la 

implementarea măsurilor propuse. 
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2.3 Conformitatea procesarii 
 

Evaluarea riscurilor pentru drepturile și libertățile persoanei vizate este efectuată prin analiza 

conformității la nivelul punctelor de prelucrare a datelor(containerelor) identificate la analiza 

fluxurilor de date. 

GDPR reprezintă o serie de principii de protecție a datelor (majoritatea acestora sunt incluse 

în articolul 5). Criteriile folosite în DECAN la evaluarea riscurilor pentru drepturile și libertățile 

persoanelor vizate sunt prezentate în tabelul următor: 

Principiile de protecție a 
datelor 

Riscul la protecția datelor: 
Încălcarea drepturilor și 
libertăților persoanelor 

fizice 

Riscul la adresa 
conformității: 

Încălcări ale GDPR 

Riscul la securitate a 
informațiilor: 

Încălcarea principiilor 
a securității informațiilor 

Legalitatea și corectitudinea 
procesării 

Articolul 5 alineatul (1) litera (a) Articolul 6 alineatul (1) litera (a) 
Consimțământul 
Articolul 6 alineatul (1) litera (b) 
Contractul cu persoana vizată 
sau obligația legală 
Articolul 6 alineatul (1) litera (c) 
este necesar pentru respectarea 
unei obligații legale 
Articolul 6 alineatul (1) litera (d) 
interesele vitale ale persoanei 
vizate 
Articolul 6 alineatul (1) litera (e) 
din interesul public 
Articolul 6 alineatul (1) litera (f) 
interesul legitim al operatorului 
sau al terților 
Articolul 21 Dreptul de a formula 
obiecții 
Articolul 22 Dreptul de a nu fi 
supus deciziilor automatizate 

- 

2. Transparența procesării Articolul 5 alineatul (1) litera (a) Articolul 12 Modalități de 
exercitare a drepturilor 
persoanei vizate 
Articolul 13 Informație la 
momentul colectării de la 
persoana vizată 
Articolul 14 Informații privind 
colectarea datelor în altă parte 
Articolul 15 Dreptul de acces 

 

3. Limitarea scopului Articolul 5 alineatul (1) litera (b) Articolul 6 (4) Scopul compatibil 
Articolul 13 alineatul (3) și 
articolul 14 alineatul (4) 
Informații cu privire la scopul 
compatibil 

 

4. Minimizarea datelor Articolul 5 alineatul (1) litera (c) Articolul 25 Protecția datelor 
prin design și implicit 
Articolul 17 Dreptul de ștergere 

 

5. Acuratețea datelor Articolul 5 alineatul (1) litera (d) Articolul 16 Dreptul la rectificare  
6. Limitarea stocării Articolul 5 alineatul (1) litera (e) Articolul 17 Dreptul de ștergere 

(dreptul de a fi uitat) 
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Articolul 18 Dreptul la 
restricționarea prelucrării 

7. Integritatea și 
confidențialitatea 

Articolul 5 alineatul (1) litera (f) Articolul 34 Comunicarea unei 
încălcări 

Articolul 32 alineatul (1) litera (b) 
Asigurarea confidențialității și 
integrității în curs 

8. Disponibilitatea (reziliența)   Articolul 32 alineatul (1) litera (b) 
Asigurarea disponibilității și 
rezilienței permanente 
Articolul 32 alineatul (1) litera (c) 
restabilește în timp util accesul la 
date 

9. Participarea și accesul 
personal al persoanelor vizate 

 Articolul 16 Dreptul la rectificare 
Articolul 17 Dreptul de ștergere 
Articolul 18 Dreptul la 
restricționarea prelucrării 
Articolul 19 Obligația de 
notificare privind rectificarea sau 
ștergerea datelor cu caracter 
personal sau restricționarea 
prelucrării 
Articolul 20 Dreptul la 
portabilitatea datelor 

 

10. Responsabilitatea Articolul 5 (2) Responsabilitatea Articolul 30 Evidența activităților 
de prelucrare 
Articolul 32 Securitatea 
prelucrării 
Articolul 35 Evaluarea impactului 
protecției datelor 
Articolul 36 Consultarea 
prealabilă 

 

    

Tabelul  4 Criterii pentru analiza conformității prelucrării datelor cu caracter personal 

 

 

Figura 12 Analiza conformității prelucrării datelor cu caracter personal 
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Similar cu analiza securității procesării, și în acest caz pot fi alocate măsuri pentru corectarea 

neconformităților identificate. 

 

Figura 13 Afișarea și tratarea neconformităților 

 

2.4 Concluzii și recomandări 
În etapa finală a analizei se pot introduce sau revizui măsurile propuse, pot fi introduse 

recomandări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.β 

 

Figura 14 Concluzii și recomandări 
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2.5 Generare rapoarte, anexe și documente suport 
 

Odată parcurse etapele analizei, pot fi generate rezultatele acesteia sub forma unor rapoarte, 

anexe și documente suport. Documentele generate sunt afișate și pot fi exportate în fișiere 

editabile (format .rtf sau .xls).  

 

Figura 15 Rapoarte DECAN 

DECAN permite generarea, afișarea și / sau exportul următoarelor categorii de documente: 

 Raportul de audit – Document generat automat pe baza informațiilor din analiză și a 

unui șablon de document atașat acesteia. Documentul este afișat și poate fi exportat 

într-un fișier în format .rtf. 

 Raportul sintetic - Document generat automat pe baza informațiilor din analiză. 

Documentul este afișat și poate fi exportat într-un fișier în format .rtf. 

 Export Anexe – Comandă care permite generarea și exportul automat a anexelor 

aferente raportului, în fișiere format .xls: 

 Anexa 1 : Evidența prelucrării datelor cu caracter personal; 

 Anexa 2 : Analiza impactului potențial asupra persoanelor; 

 Anexa 3 : Analiza securității procesării datelor cu caracter personal - Registrul 

riscurilor; 

 Anexa 4 : Analiza conformității procesării datelor cu caracter personal. 
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 Export documente – Comandă care permite generarea și exportul automat al tuturor 

documentelor asociate măsurilor prevăzute în raport; aceste documente pot fi folosite 

ca model pentru implementarea măsurilor propuse. 

 Evidența prelucrării datelor cu caracter personal – Registrul de evidență a prelucrării 

datelor cu caracter personal, generat automat pe baza informațiilor din analiza 

fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Registrul poate fi exportat într-

un fișier în format .xls. Conținutul este identic cu cel al Anexei 2, descrisă anterior; 

comanda este utilă când se dorește generarea registrului independent de raportul de 

evaluare. 

 

2.6 Plan de măsuri 

Planul de măsuri este creat special pentru a urmări implementarea măsurilor propuse pentru a 

minimiza riscurile identificate. Acestea sunt vizibile în „Registrul de riscuri” sau în fereastra 

de „Concluzii și recomandări”. 

Pătrundem astfel în secțiunea care va arăta după cum se poate observa în imaginea de mai jos: 

Figura 16 Fereastra Plan Implementare Măsuri 

Se pot face mai multe modele de implementare a măsurilor, motiv pentru care apare noțiunea 

de proiect. Proiectul constă într-o colecție de măsuri care trebuie implementate(task-uri). 
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2.6.1 Adăugare proiect 

Pentru a putea adăuga un proiect, se va apăsa butonul:  situat în partea de stânga jos a 

paginii. Va apărea o fereastră în care se pot completa datele despre proiect ca mai jos: 

 

Figura 17 Adăugare plan implementare măsuri 

Se pot edita: 

 numele proiectului – acesta trebuie să fie unic, altfel, aplicația dă mesaj de eroare  

 descrierea - opțională  

 data de început – implicit data curentă  

 data limită – implicit 60de zile după data de început 

 durata maximă – număruld e zile dintre data limită și data de început, dar care se poate 

modifica după preferință; durata maximă și data limită se pot schimba una în funcție 

de cealaltă. 

 data de finalizare – se calculează automat ca fiind data de terminare a celui mai târziu 

task 

 Ignoră data limită în alocarea task-urilor – permite task-urilor să se desfășoare după 

data limită a proiectului, dar cu avertizarea utilizatorului 

 După finalizarea completării opțiunilor, se apasă butonul “Validare” și se va crea în stânga 

ecranului un proiect sub forma următoare: . Pentru a putea modifica datele 

deja stocate ale unui proiect, este suficient să se apese dublu-click și va apărea  
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Figura 18 Modificare parametrii proiect 

2.6.2 Ștergere proiect 

Pentru a șterge un proiect, se va selecta apăsând Click pe cel care va fi șters, apoi se apasă 

butonul , situat în stânga jos a ferestrei. Va apărea întrebarea aceasta, pentru a ne 

asigura că se dorește într-adevăr ștergerea proiectului la care se poate răspunde în funcție de 

preferințele utilizatorului:  

 

Figura 19 Confirmarea ștergerii planurilor / proiectelor selectate 
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2.6.3 Tabelul de sarcini 

 Este suficient să apăsăm click pe imaginea , pentru a putea vedea un tabel care 

indică task-urile proiectului. Tabelul arată în felul acesta:  

    

 

Figura 20 Planul de implementare a măsurilor 

Sarcinile își pot schimba ordinea, trăgându-le în sus sau în jos, în funcție de locul în care se 

dorește să fie așezate.  

Dacă selectăm cel puțin 2 task-uri și apăsăm right-click, apoi alegem opțiunea “Înlănțuire task-

uri”, sarcinile se vor așeza una după alta, astfel încât, în momentul în care se termină una, să 

înceapă cealaltă.  
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Figura 21 Planul de implementare a măsurilor – selecție și înlănțuire task-uri 

După înlănțuire, task-urile vor arăta în felul următor: 

 

Figura 22 Planul de implementare a măsurilor – înlănțuirea task-urilor 
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Pentru o mai ușoară gestionare a sarcinilor, se pot adăuga și observații, selectând-o pe cea 

dorită și apăsând right-click. Va apărea o astfel de fereastră, în care se vor putea scrie toate 

notițele dorite. 

 

Figura 23 Adăugare observații la un task 

2.6.4 Adăugare/ștergere sarcini 

Sarcinile generate automat la crearea unui proiect nu sunt needitabile. Ele se pot șterge în 

funcție de preferințele utilizatorului. Pentru adăugarea unei noi sarcini, se apasă butonul 

, situat în stânga jos a ferestrei. Va apărea un cadru în care se pot completa detaliile 

task-ului, după cum urmează: 

 

Figura 24 Adăugare task 
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unde : 

 Nume: - nume unic 

 Data de început – data la care începe task-ul. Are implicit selectată data la care a 

început proiectul 

 Data de finalizare – data la care se termină sarcina. Are implicit data la care a început 

proiectul + 5 zile 

 Cost estimat – costul estimat expus în tabelul măsurilor din fereastra “Concluzii și 

recomandări”  

 Cost real – cât costă de fapt 

 Procent execuție – cât s-a realizat din task în realitate la data în care se intră. La 

adăugarea sarcinii, probabil că procentul de execuție este 0% 

 Culoare – se poate selecta ce culoare să aibă task-ul 

 Execuție după terminarea task-urilor selectate – se execută după  ce s-au încheiat task-

urile selectate.  

Pentru ștergerea unei sarcini, se selectează cele care se doresc a fi șterse, apoi se 

apasă butonul , situate în stânga jos a ecranului.  

 

 

 

 

 

 

Suport tehnic 
 

 

Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui manual 

nu reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației DECAN, aveţi la dispoziţie 

următoarele variante: 

 

 Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65 

 E-mail: decan@onestsolutions.ro 
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