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Dictionar

Date personale: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă 
("persoana vizată");

O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în 
special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, CNP, date despre locație, un 
identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici de ordin fizic, genetic, mental, 
economic, cultural sau social al acelei persoane fizice;

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date cu caracter 
personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă aceasta se face sau nu 
prin mijloace automate. Prelucrarea include: colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, utilizarea, dezvăluirea prin 
transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, 
restricționare, ștergere sau distrugere;



Restricție de prelucrare: marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării 
prelucrării acestora în viitor;

Profilare: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, inclusiv utilizarea 
datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspectele performanței persoanei la 
locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințe, interese, fiabilitate, comportament, 
locație sau actiuni;

Pseudonimie: prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai 
pot fi atribuite unui anumit subiect. Aceasta prelucrare se face fără utilizarea unor informații 
suplimentare, cu singura condiție ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și 
să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter 
personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;



Sistem de înregistrare: orice set structurat de date cu caracter personal accesibil în funcție de 
criterii specifice, centralizat, descentralizat sau dispersat pe o bază funcțională sau 
geografică;

Controlor: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, 
singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal;

Beneficiar: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism 
căruia i se dezvăluie date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte.

Terță parte: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, 
altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a 
operatorului sau operatorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal;



Consimțământul: orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a 
dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară 
afirmativă, exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o 
privesc sau ea;

Încălcarea datelor cu caracter personal: o încălcare a securității care duce la distrugerea, 
pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea datelor personale transmise, 
stocate sau prelucrate în alt mod;

Date genetice: datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite 
sau dobândite ale unei persoane fizice care oferă informații clare cu privire la fiziologia sau 
sănătatea persoanei fizice respective și care rezultă, în special, dintr-o analiză a unui eșantion 
biologic din natura persoana în cauză;



Date biometrice: date cu caracter personal care rezultă dintr-o prelucrare tehnică specifică 
referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice 
care permit sau confirmă identificarea unică a acelei persoane fizice, cum ar fi imaginile 
faciale sau datele dactiloscopice;

Date privind sănătatea: date cu caracter personal referitoare la sănătatea fizică sau psihică a 
unei persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii de sănătate, care prezintă informații despre 
starea sa de sănătate;

Sediu principal (pentru operator care deține unități in mai multe state membre): locul 
administrației sale centrale pe teritoriul Uniunii.

Sediu principal (pentru procesator cu unități in mai multe state membre): locul administrației 
sale centrale în Uniune sau, în cazul în care operatorul nu are o administrație centrală în 
Uniune, stabilirea procesatorului în Uniune în care se desfășoară principalele activități de 
prelucrare. 



Reprezentant: o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care, desemnată de către 
operator sau de către prelucrător în scris conform legii, reprezintă operatorul sau prelucrătorul 
în ceea ce privește obligațiile care le revin în temeiul GDPR;

Întreprindere: o persoană fizică sau juridică angajată într-o activitate economică, indiferent 
de forma sa juridică, inclusiv parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o 
activitate economică;

Reguli corporative obligatorii: politicile de protecție a datelor cu caracter personal care sunt 
respectate de un operator sau de un operator care este stabilit pe teritoriul unui stat membru 
pentru transferuri sau un set de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau 
un prelucrător din una sau mai multe țări terțe, catre grupul de întreprinderi sau un grup de 
întreprinderi care desfășoară o activitate economică comună;



Autoritate de supraveghere: autoritate publică independentă stabilită de un stat membru. In 
Romania este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal;

Autoritatea de supraveghere în cauză: autoritate de supraveghere care se ocupă de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, deoarece:

● operatorul sau prelucrătorul este stabilit pe teritoriul statului membru al respectivei 
autorități de supraveghere;

● persoanele vizate rezidente în statul membru al respectivei autorități de supraveghere 
sunt afectate în mod substanțial sau pot fi afectate în mod substanțial de prelucrare; 
sau a fost depusă o plângere la această autoritate de supraveghere;

Obiecție relevantă și motivată: o obiecție la un proiect de decizie în ceea ce privește 
existența unei încălcări a prezentului regulament sau dacă acțiunea preconizată în legătură cu 
operatorul sau operatorul este conformă cu prezentul regulament;



Prelucrare transfrontalieră:

● prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unităților 
din mai multe state membre ale unui operator de prelucrare sau al unui operator care 
prelucrează în Uniune, în cazul în care operatorul sau prelucrătorul este stabilit în mai 
multe state membre;

● prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unei 
singure unități ale operatorului sau ale prelucrătorului din Uniune, dar care afectează în 
mod substanțial sau este susceptibilă să afecteze în mod substanțial persoanele vizate 
din mai multe state membre.

Organizație internațională: organizație și organismele subordonate ale acesteia care sunt 
guvernate de dreptul internațional public sau orice alt organism instituit de sau în baza unui 
acord încheiat între două sau mai multe țări.


