Obligaţia de a realiza această evidență nu se aplică unei întreprinderi sau organizaţii cu mai puţin de
250 de angajaţi, cu excepţia cazului în care:
- 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.

 numele şi datele de contact ale operatorului, ale reprezentantului operatorului şi ale
responsabilului cu protecţia datelor;
 scopurile prelucrării;
 descriere a categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;
 categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal,
inclusiv destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
 transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională,
inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective, inclusiv documentaţia
care dovedeşte existenţa unor garanţii adecvate;
 acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ştergerea datelor;
 acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice de securitate.

 Având în vedere
natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării,
în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este
susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice,
operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operaţiunilor de prelucrare
prevăzute asupra protecţiei datelor cu caracter personal.
O evaluare unică poate aborda un set de operaţiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri
ridicate similare.

 Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor se impune mai ales în cazul:
a) unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice,
care se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi care stă la baza unor
decizii care produc efecte juridice privind persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă;
b) prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date, menţionată la articolul 9 alineatul
(1), sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la
articolul 10; sau
c) unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.

 Evaluarea conţine cel puţin:
a) o descriere sistematică a operaţiunilor de prelucrare preconizate şi a scopurilor prelucrării,
inclusiv, după caz, interesul legitim urmărit de operator;
b) o evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii operaţiunilor de prelucrare în legătură cu aceste
scopuri;
c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate menţionate la alineatul
(1); şi
d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanţiile, măsurile de securitate şi
mecanismele menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să demonstreze
conformitatea cu dispoziţiile prezentului regulament, luând în considerare drepturile şi interesele
legitime ale persoanelor vizate şi ale altor persoane interesate.

- Art. 39 - Sarcinile DPO (extras):
…monitorizarea respectării GDPR, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la
protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce
privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de
sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile
aferente…
- Art. 32 – Securitatea prelucrarilor de date
Operatorul și persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană
fizică care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator și care
are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului…

 Art. 15 - Dreptul de acces al persoanei vizate
Art. 16 – Dreptul la rectificarea datelor
Art. 17 – Dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”)
Art. 18 - Dreptul la restricționarea prelucrării
Art. 19 - Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau
restricționarea prelucrării
Art. 20 - Dreptul la portabilitatea datelor
Art. 21 - Dreptul la opoziție
Art. 22 - Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Art. 33 - Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter
personal
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