
GDPR:
the team that killed this monster

*No GDPR was hurt during this presentation!
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Background

GDPR = General Data Protection Regulation

GDPR înlocuiește Directiva din 1995 (care vine ca o suplimentare la un document creat in 1980) privind protecția 
datelor (DPD) cu o protecție semnificativă a datelor cu caracter personal a cetățenilor UE, oferind indivizilor noi 
drepturi asupra utilizării datelor lor personale.

GDPR devine norma în domeniul protecției datelor cu caracter personal începând cu 25 mai 2018.

GDPR se va aplica societăților care prelucrează date cu caracter personal în contextul unei unități din UE, 
companiilor care oferă bunuri sau servicii rezidenților UE și companiilor care monitorizează comportamentul 
rezidenților din UE.

Pentru companiile care nu vor implementa acest regulament până în mai 2018, sancțiunile vor fi severe (se poate 
ajunge pana la 4% din cifra de afaceri).



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;

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;

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



Tipuri de date sub incidenta GDPR

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

● Informații de bază despre identitate: numele, adresa și CNP-ul;
● Datele web: IP-ul, datele cookie-urilor și etichetele RFID (identificarea prin 

radiofrecvență)
● Sănătate și date genetice
● Date biometrice
● Datele rasiale sau etnice
● Opiniile politice
● Orientare sexuală



Companiile si GDPR-ul

GDPR oferă o imagine mai ampla asupra a ceea ce reprezintă informația de identificare 
personală. Astfel, de la 25 mai, companiile trebuie să ofere un nivel "rezonabil" de protecție a 
datelor cu caracter personal.

"Pe măsură ce consumatorii devin mai bine 
informați, aceștia așteaptă mai multă transparență 
și capacitate de reacție din partea administratorilor 
datelor." (RSA)



Companiile si GDPR-ul

GDPR-ul va obliga companiile care fac prelucrare de date cu caracter personal sa respecte 
drepturile persoanelor. Subiecții datelor beneficiază de drepturi mai extinse în cadrul GDPR, 
iar unele dintre ele sunt:

● dreptul de a fi informat;
● dreptul de acces;
● dreptul la rectificare;
● dreptul de ștergere;
● dreptul de a restricționa prelucrarea;
● dreptul la portabilitatea datelor;
● dreptul de a obiecta;
● dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat, inclusiv profilarea.



Principalii vizati de catre GDPR sunt:

Industrii care oferă servicii clienților individuali:

Industriile în care activitatea principală constă în furnizarea de servicii către clienți individuali 
incluzand în general prelucrarea datelor cu caracter personal la scară largă. Aceste industrii 
includ: servicii financiare, servicii medicale, asigurări, HR, comerț cu amănuntul etc.

Industrii care oferă servicii de marketing, de afaceri, de proces și de sistem:

Un număr semnificativ de organizații oferă servicii de management al afacerilor, proceselor 
sau sistemelor. Toate aceste companii vor deveni prelucrători de date cu caracter personal în 
numele companiilor de care sunt contractați. În timp ce controlorii lor trebuie să fie conformi 
cu GDPR, GDPR solicită, de asemenea, ca procesatorii să fie conformi cu GDPR și aceștia au 
aceeași răspundere dacă nu își îndeplinesc obligațiile. Aceste organizații vor include servicii 
bazate pe cloud, servicii bazate pe platforme, servicii de avocatură, analiză, management de 
evenimente, companii de marketing etc.

Orice industrie care face colectare de date cu caracter personal



Ce ar trebui sa ofere / revizuiasca o companie ca sa 
respecte GDPR

Politica de Confidențialitate a companiei

Examinați și actualizați notificările privind politica de confidențialitate pentru a fi compatibile 
cu GDPR.

Notificările privind Politica de Confidentialitate trebuie furnizate în momentul în care datele 
sunt obținute de la persoana vizată sau dacă datele au fost primite de la o terță parte într-o 
perioadă rezonabilă de timp după obținerea datelor, dar cel târziu într-o lună, într-un format 
care este cat mai user-friendly si usor de inteles/completat.

 



Atentie la informațiile pe care le dețineți

Ar trebui să documentați ce date personale dețineți, de unde au provenit și cu cine le 
împărtășiți. Este posibil să aveți nevoie să organizați un audit privind aceste date cu caracter 
personal în întreaga organizație sau în anumite domenii de activitate.

Daca exista date deja colectate, trebuie reinnoit consimtamantul pentru acestea. In cazul in 
care aveti dovada consimtamantului, acesta poate fi raportat si constitui parte a 
regulamentului.

Solicitări de acces la date

Ar trebui să actualizați procedurile și să planificați modul în care veți gestiona cererile de 
acces la datele cu caracter personal. Luati în considerare dezvoltarea de sisteme care să 
permită persoanelor fizice să acceseze informațiile lor online.



Obtinerea consimţământului

Ar trebui să revizuiți modul în care obtineti, înregistrați și gestionați consimțământul și dacă 
trebuie să faceți modificări.

Consimțământul trebuie să fie separat de alți termeni și condiții și va trebui să aveți modalități 
simple de a obține consimțământul.

Acesta intervine pentru orice tip de colectare de date cu caracter personal. Totuși, se poate 
genera un consimțământ colectiv pentru un cumul de date. De ex: nume, prenume, varsta, 
sex.

Nu se va folosi un consimtamant comun pentru date diferite. De ex: cookies si datele 
colectate de formularul de contact.



Mare atentie la datele copiilor

Pentru prima dată, GDPR aduce o protecție specială pentru datele cu caracter personal ale 
copiilor.

In special în contextul serviciilor comerciale de internet, cum ar fi rețelele sociale, 
consimtamantul copiilor si a tutorilor legali este mai mult decat obligatoriu. Dacă organizația 
dvs. oferă servicii online copiilor și se bazează pe consimțământul de a colecta informații 
despre acestea, este posibil să aveți nevoie de consimțământul părintelui sau tutorelui pentru 
a le prelucra în mod legal datele personale.



Încălcărarea regulamentului

GDPR introduce un nou regim de notificare a încălcării regulamentului datelor. Procesul 
presupune ca organizațiile să acționeze rapid, să atenueze pierderile și, în cazul în care sunt 
îndeplinite procedurile obligatorii de notificare, să notifice autoritățile de reglementare și 
persoanele vizate afectate.

Protecția datelor by design

Controlorul de date trebuie să respecte cerințele care reglementează protecția datelor prin 
proiectare în timpul dezvoltării de software și atunci când comandă sisteme, soluții și servicii.

Produsele digitale ar trebui dezvoltate avand in minte protectia datelor personale ale viitorilor 
utilizatori.

De asemenea, cerințele trebuie să fie incluse și la încheierea de acorduri cu furnizorii și la 
utilizarea consultanților.

 

  



Ofițerii de protecție a datelor (DPO)

Stabiliți rolul ofițerului pentru protecția datelor. Evaluați rolul acestuia în cadrul structurii și a 
modalităților de guvernanță din organizație.

Poate fi un rol intern, dar serviciul se poate externaliza. Mare atentie la persoana sau la 
organizatia care va oferi acest serviciu.

Transferul de date si drepturile individuale

GDPR permite transferul de date către entitățile din cadrul companiei și catre terți în afara 
Spațiului Economic European, în cazul în care țara în care este stabilit destinatarul acestor 
date oferă un nivel adecvat de protecție.

 

  



GDPR si marketerii
Ce spun consumatorii
92% dintre clienții online mentioneaza securitatea și confidențialitatea datelor ca fiind o 
problemă

57% dintre consumatori nu au încredere în branduri să își folosească datele în mod 
responsabil.

Ce spun companiile
90% dintre companii consideră că este prea dificil să stearga datele clienților

60% nu dispun de sistemele care să le ajute să facă acest lucru

48% companii nu vor fi gata pana la termen



TRANSPARENTA
INOVATIE
RESPONSABILITATE
ATENTIE
LACRIMI SI SUSPINE
INNOIRE



Marketingul este o parte importanta in respectarea regulamentului, dar nu este singura parte 
raspunzatoare.

Responsabilitatea principală pentru respectarea acestor prevederi o au controlorii. 

În practică, advertiserii vor adopta în mod firesc rolul unui controlor în aproape toate 
circumstanțele. Pentru partenerii furnizorilor, acest lucru va depinde în mare măsură de rolul 
pe care li se cere să îl joace în ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor cu caracter 
personal.

Realitatea este că, chiar și în timpul campaniei de brand, aceste roluri se pot schimba. 
Indiferent de această provocare, răspunderea de a despăgubi o persoană în întregime în 
eventualitatea unei amenzi intră în sarcina tuturor controlorilor și prelucrătorilor implicați în 
prelucrare, cu excepția cazului în care o parte poate dovedi că nu este răspunzătoare în vreun 
fel de daune.



Studiu de caz: Honda pierde 13.000 lire

Honda Motor Europe a trimis un e-mail către 289.790 de abonați între mai și august 2016, cu 
mesajul "doriți să aflați de la Honda?".

Acest e-mail a fost trimis pentru a clarifica câti dintre cei 289.000 de abonați ar dori să 
primească e-mailuri de marketing. Dar, acest e-mail a fost trimis persoanelor care au optat 
exclusiv.

Această greșeală a adus Honda o amendă de 13.000 de lire sterline ca rezultat.

Dacă nu aveți consimțământul explicit pentru trimiterea prin e-mail a clienților dvs., atunci 
nu le trimiteți prin e-mail! Chiar și cererea de consimțământ este clasificată drept 
marketing și încalcă viitoarele reglementări GDPR.



Si pana la urma ce trebuie sa facem

1. Verificati si updatati lista de mailing

Va dura mult si va va face sa va smulgeți parul din cap, dar atata timp cat nu aveti 
consimtamantul expres, mai bine nu mai folositi contactul respectiv. Stergeti pur si simplu 
lista daca nu a fost elaborata corect.

Până la 75% din bazele de date colectate si folosite de echipele de marketing vor deveni 
obsolete sau de nefolosit. Doar 25% din datele colectate respectă cerințele GDPR.

Eliminați pe oricine în cazul în care nu aveți o înregistrare a consimtamantului. Nici un pas nu 
este prea mult pentru siguranta companiei.

Pentru noii abonați, asigurați-vă că abonatul potențial confirmă faptul că dorește să se 
alăture listei dvs. de e-mail prin trimiterea unui e-mail automat pentru confirmarea 
abonamentului.





Examinați modul în care acum colectați date personale

Daca ai cumparat o lista de e-mailuri, sterge-o chiar acum!

În Marea Britanie JD Wetherspoon a sters intreaga baza de date de mailing (peste 650.000 
de adrese de e-mail). Într-o scrisoare din partea CEO-ului lor, acesta a informat clienții că 
toate e-mailurile clienților vor fi șterse în siguranță. În timp ce aceasta ar putea fi o 
perspectivă terifiantă pentru unii, este ceva de luat în considerare, pentru a va garanta o listă 
de cititori implicați și interesați.

Nu va fie frica sa cereti consimtamantul. Sa va fie mai degraba frica sa nu cereti acest 
consimtamant. Daca vedeti ca programatorul sau cineva din echipa de marketing nu a cerut 
sau adaugat parte de consimtamant, amanati campania de colectare de date.







Plus de creare de continut targetat pentru potentialii clienti

Nu inventam apa calda aici. Este o practica folosite si de succes.

Investește într-o strategie de marketing de conținut prin crearea de cărți, ghiduri și cărți 
electronice pe care vizitatorii le pot accesa și descărca în schimbul acestora pentru a-și 
împărtăși informațiile de contact.

Invitați vizitatorii să se adauge la lista de corespondență prin lansarea unui pop-up pe site-ul 
dvs. Nu uitați însă să vă conectați la politica de confidențialitate, pentru a vă asigura 
conformitatea.

Nici un click fara Politica de Confidentialitate! Mergeti cu Politica 
de Confidentialitate pe piept ca si cand ar fi cel mai fain BLING! 





Educați-vă echipa de vânzări pe parte de social selling si e-mail marketing

Echipa de vanzari ar trebui sa mearga mana in mana cu echipa de marketing si social media.

Reprezentanții de vânzări ar trebui să se conecteze cu perspectivele pe social media și să 
împărtășească conținut relevant, în loc să încerce să obțină noi lead-uri si conversii prin 
e-mail.

Nu mai folositi Google Forms, Google Docs sau Excel pentru stocarea datelor clienților! 

Începeți centralizarea colectării datelor dvs. personale într-un sistem de tip CRM (Customer 
relationship management) securizat.

Asigurați-vă că utilizatorii dvs. pot accesa datele lor, revizuiesc utilizarea propusă și pot 
efectua modificări după cum este necesar.



Înțelegeți scopul datelor pe care le colectați

Totul este necesar sau există elemente pe care le puteți lasa deoparte?

Când vine vorba de înscrierea formularelor, cereți doar ceea ce aveți nevoie și ce veți folosi. 
Nu va lacomiti sa cereti date de care nu aveti nevoie. Pentru B2B, de exemplu numele 
complet, adresa de e-mail și numele companiei sunt de obicei mai mult decât suficiente.

Încercați să utilizați push notifications

O notificare push este un mesaj pop-up care apare pe un desktop sau pe un dispozitiv mobil. 
Marketerii o pot utiliza pentru a trimite un mesaj către abonați în orice moment.

Cu toate acestea, spre deosebire de campaniile de marketing prin e-mail, notificările push nu 
procesează datele personale (adresele IP sunt anonime), iar utilizatorii trebuie să dea 
consimțământul explicit pentru a vă înscrie și a primi notificări.





Actualizați Politica de Confidentialitate

Examinați politica de confidențialitate și modificați-o în consecință pentru a vă conforma 
cerințelor GDPR.

Conținutul din politica dvs. de confidențialitate este dificil de citit?

Sau folosiți terminologia în mod intenționat, astfel încât potențialii clienți să nu știe la ce se 
înscriu?

Dacă este așa, rescrieți-l și faceți-l ușor de citit.

Mai presus de toate, apelati la ajutorul unui specialist pentru scrierea sau rescrierea acesteia.





Cand un subscriber este sters, acesta 
ramane sters!



QA: sariti cu intrebarile
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