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PLAN DE REMEDIERE IN CAZUL INCALCARII SECURITATII DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

  Planul de răspuns la încălcări se concentreaza pe protejarea persoanelor și a datelor lor 

cu caracter personal. În consecință, notificarea încălcării securității ar trebui considerată drept 

un instrument de îmbunătățire a conformității în ceea ce privește protecția datelor cu caracter 

personal. 

  Prin urmare, Comuna Albesti planifica din timp și să pune în aplicare procese pentru a 

fi în măsură să depisteze și să limiteze rapid o încălcare, să evalueze riscul pentru persoane și 

ulterior să stabilească dacă este necesar să notifice autoritatea de supraveghere competentă, 

precum și să informeze persoanele vizate cu privire la încălcare atunci când este necesar. 

Notificarea autorității de supraveghere precum si a persoanei/persoanelor vizate fac parte din 

planul de răspuns la incidente. 

• Astfel, Formularul de notificare al autoritatii de supraveghere contine cel putin 

urmatoarele informatii: 

• a)descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo 

unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, 

precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter 

personal în cauză; 

• (b) comunica numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un 

alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații; 

• (c) descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal; 
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• (d) descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia 

problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile 

pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative. 

 

Formularul de notificare al persoanei vizate contine cel putin: 

 

• o descriere a naturii încălcării; 

• numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altui punct de contact; 

• o descriere a consecințelor probabile ale încălcării; și 

• o descriere a măsurilor luate sau propuse a fi luate de către operator pentru a remedia încălcarea, 

inclusiv, după caz, a măsurilor de atenuare a eventualelor sale efecte adverse. 

Procesul de Notificare se va desfasura conform procedurii aprobate in acest sens si a 

diagramei de mai jos 

 



 

 

 

Un plan de răspuns la un incident de securitate a datelor este un set de acțiuni care ajută 

organizațiile să detecteze și să răspundă breselor de securitate într-o manieră rapidă, planificată și 

coordonată. Acestea vor include măsuri tehnice, cum ar fi software anti-malware și criptarea datelor, 

precum și politici și procese de urmat de către personal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etapele Planului de remediere: 

 

1. Identificarea incidentului. 

 

Momentul exact în care se poate considera că un operator „a luat cunoștință” de o anumită 

încălcare va depinde de circumstanțele încălcării specifice. În unele cazuri, va fi relativ clar încă de la 

început că a existat o încălcare, în timp ce în alte cazuri poate dura ceva timp pentru a stabili dacă datele 

cu caracter personal au fost compromise. Cu toate acestea, accentul ar trebui să fie plasat pe acțiunea 

promptă de a investiga un incident pentru a determina dacă a avut loc într-adevăr o încălcare a 

securității datelor cu caracter personal și, în caz afirmativ, de a lua măsuri de remediere și de a o notifica 

dacă este necesar. 

Tipuri de incalcari/brese de securitate: 

Pierderi de date - O "scurgere" de date poate fi intenționată sau neintenționată și se refară în general la 

un set de date confidențiale și poate genera consecințe grave pentru individ și pentru organizație 

Ransomware -  este malware sau un virus care criptează datele de pe computer sau în unele cazuri o 

rețea întreagă. Nu puteți accesa 

fișierele sau imaginile până când veți plăti răscumpărarea, 

sau uneori chiar și după. 

Blocarea telefonului - Documentele, notele, e-mailurile și persoanele de contact pot fi furate dacă lăsați 

telefonul deblocat. Este important să protejați informațiile. Păstrați întotdeauna telefonul blocat când 

nu îl folosiți. 

 

 

 



 

Vishing - este echivalentul termenului "phishing" atunci când implică telefonul mobil. Este descris ca act 

de utilizare neautorizată a telefonului mobil în încercarea de a înșelă utilizatorul să ofere informații 

confidențiale precum date sensibile, date financiare, ducând până la furtul de identitate. 

Calculator nesupravegheat - Lăsând computerul deblocat și nesupravegheat poate provoca 

repercursiuni grave dacă altcineva are acces la el. 

Aceeași parolă - Gestionarea mai multor parole poate fi dificilă, 

dar este esențial să utilizați diferite parole pentru diferite conturi sensibile. 

Atașamente rău-intenționate - Emailul este un instrument foarte important în comunicare, atât pentru 

persoanele fizice cât și pentru organizațiile de afaceri. Fișiere atașate reprezintă un potențial risc de 

securitate. Ele pot conține viruși prin intermediul cărora expuneți neintenționat datele dumneavoastră 

sau ale companiei. 

Medii de stocare mobile - sunt un mod deja obișnuit de a transfera 

cantități  mari de date. Riscurile sunt numeroase, inclusiv pierderi de date, trasferul neintenționat de 

viruși malware care conduc astfel la daune, de multe ori ireparabile. 

USB Key Drop - este un mecanism utilizat de heakeri. Aceștia lasă pe stradă sau pe o masă aleasă la 

întamplare un memory stick care odata introdus în computer le oferă acestora acces nelimitat. 

Social Engineering - presupune manipularea și uneri șantajarea  persoanelor și obținerea informațiilor 

confidențiale pentru a fi folosite în scopuri frauduloase, forțând astfel oamenii să încalce procedurile de 

securitate. 

Dumpster Diving - este o tehnică pentru a prelua informații sensibile care ar putea fi folosite pentru a 

accesa de exemplu o rețea de calculatoare. În general se referă la căutarea prin gunoi a documentelor 

distruse parțial și din care se pot recupera informații. 

Spyware - Spyware și malware sunt tipuri de software care permit unui hacker să obțină informații 

transmise direct din computerul infectat. 



Chain Mail - este corespondență în lanț, astfel că un se încearcă convingerea destinatarului de a 

transmite un mesaj și altora. Riscul este ca adresele de e-mail să fe distribuite către o persoană rău 

intenționată, iar în email poate fi incluse link-uri către malware. 

CEO Scam - este atunci când un hacker se dă drept o altă persoană, de exemplu un director și păcălește 

angajați pentru atransmite de informații sensibile. 

 

Politica biroului curat - Menținerea unui birou curat presupune a nu lăsa documentele sensibile pe 

birou, nu se scriu parole pe bilețele lipite de monitor, se șterg informațiilor delicate de pe tabla, și nu se 

lăsă cardurile de acces de unde ar putea fi furate. 

Actualizarea aplicațiilor software - Mențineți sistemele de operare și aplicațiile software actualizate la zi 

pentru a vă apăra împotriva virușilor sau  a programelor spyware sau alte tipuri de malware. 

Parola - Alegerea unei parole bune este necesară. Alegeți una care are cel puțin 8-10 caractere și folosiți 

cel puțin un număr, o litară mare, o literă mică și un caracter-simbol special. Nu utilizați niciun cuvânt 

care să fie în dicţionar.  Alegerea unei parole bune este doar începutul. Utilizați parole diferite pentru 

diferite conturi și nu lăsați parolele acolo se poate fi ușor găsite. Nu trimiteți parole prin e-mail sau să le 

stocați într-o locație nesigură. 

Documentele imprimate - Imprimarea documentelor și lăsarea acestora în imprimantă poate oferi altor 

persoane acces neautorizat la date confidențiale. 

Tailgating - uneori numit piggybacking, este o încălcare a securității fizice în cazul în care o persoana 

neautorizată se folosește de o alta persoană autorizată să intre într-un spațiu securizat. 

Phishingul - este practica frauduloasă care presupune trimiterea de e-mailuri care par a fi trimise de 

către companii renumite pentru a pacăli  persoane fizice să dezvăluie informații personale, 

cum ar fi parolele și numerele cărților de credit. 

HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Securizat (HTTPS) este o variantă a protocolului web standard de 

transfer de  date (HTTP) care are suplimentar setări de securitate. 



Spear Phising - este practica de a studia indivizii și obiceiurile lor, apoi folosirea acelor informații pentru 

a trimite e-mailuri specific de la o adresă cunoscută sau de încredere pentru a obține informații 

confidențiale. 

Shoulder Surfing -  este un tip de Social Engineering prin cate o persoană obține informații privind 

identitatea, diverse coduri, parole și alte informații confidențiale prin supravegherea "peste umărul" 

victimei. 

Free WiFi - Oamenii folosesc de obicei WiFi gratuit fără să se gândească. Una dintre cele mai frecvente 

atacuri prin rețelele WiFi gratuite se numește atac de tip Om-in-Mijloc (MitM) unde un hacker poate 

monitoriza tot traficul și poate obține informații sensibile. 

Home WiFi - Rețelele de la domiciliu sunt adesea nesecurizate, de multe ori sărind peste acest pas fin 

grabă. Majoritatea oamenilor nu iau nici un fel de măsuri pentru a asigura rețeaua lor de la domiciliu, 

făcându-le vulnerabile pentru hackeri. 

Keylogger - este un software rău intenționat sau un dispozitiv hardware ( de exemplu un memory stick) 

care înregistrează fiecare apăsare de tastă pe care o faceți pe o tastatură. 

 

Exemple de ‘luare la cunostinta’ 

 

Exemple 

1. În cazul pierderii unei chei USB cu date cu caracter personal necriptate, adesea nu este posibil să se 

verifice dacă persoane neautorizate au obținut acces la datele respective. Cu toate acestea, chiar dacă 

operatorul nu poate stabili dacă a avut loc o încălcare a confidențialității, un astfel de caz trebuie 

notificat deoarece există un grad rezonabil de certitudine că s-a produs o încălcare a disponibilității; 

operatorul ar lua „cunoștință” de aceasta în momentul în care își dă seama că s-a pierdut cheia USB. 

2. O parte terță informează un operator că a primit în mod accidental datele cu caracter personal ale 

unuia dintre clienții săi și oferă dovezi ale divulgării neautorizate. Întrucât operatorului i s-au prezentat 

dovezi clare privind o încălcare a confidențialității, nu există nicio îndoială că „a luat cunoștință” de 

aceasta. 



3. Un operator depistează că a existat o posibilă intruziune în rețeaua sa. Operatorul își controlează 

sistemele pentru a stabili dacă datele cu caracter personal stocate în sistemul respectiv au fost 

compromise și confirmă acest lucru. Și în acest caz, întrucât operatorul are acum dovezi clare despre o 

încălcare, nu poate exista nicio îndoială că „a luat cunoștință” de aceasta. 

4. Un infractor informatic intră în contact cu operatorul după ce a spart sistemul acestuia, pentru a cere 

o răscumpărare. În acest caz, după verificarea sistemului pentru a confirma că acesta a fost atacat, 

operatorul are dovezi clare că a avut loc o încălcare și nu există nicio îndoială că a luat cunoștință de 

aceasta. 

 

 

 

2. Evaluarea Riscului 

Dupa cum am mentionat si in procedura documentata privind notificarea incalcarii securitatii 

datelor cu caracter personal, riscul este elementul cheie in functie de care Comuna Albesti 

actioneaza sau nu.  

 

  Ex. Un operator păstrează o copie de rezervă a unei arhive de date cu caracter personal 

criptate pe o cheie USB. Cheia este furată în timpul unei spargeri. 

Atât timp cât datele sunt criptate utilizând un algoritm de ultimă generație, există copii de 

rezervă ale datelor, cheia unică nu este compromisă, iar datele pot fi recuperate în timp util, 

aceasta ar putea să nu fie o încălcare de raportat. Cu toate acestea, dacă datele sunt 

compromise ulterior, este necesară notificarea 

 

 

Riscul ca element declanșator al notificării 

Deși RGPD introduce obligația de notificare a unei încălcări, nu este o cerință ca notificarea să 

fie efectuată în toate cazurile: 

• notificarea autorității de supraveghere competente este obligatorie, cu excepția cazului în care 

este puțin probabil ca o încălcare să genereze un risc pentru drepturile și libertățile 

persoanelor. 



• Informarea unei persoane cu privire la o încălcare este declanșată numai atunci când este 

posibil ca încălcarea să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile acesteia. 

Aceasta înseamnă că, imediat după ce operatorul a luat cunoștință de o încălcare, este extrem de 

important că acesta ar trebui nu numai să urmărească limitarea incidentului, ci și să 

evalueze riscul care ar putea decurge din acesta. Există două motive importante pentru 

aceasta: în primul rând, cunoașterea probabilității și a gravității potențiale a impactului asupra 

persoanei va sprijini operatorul să ia măsuri eficace pentru a limita și a remedia încălcarea; în 

al doilea rând, aceasta îl va ajuta să stabilească dacă este necesară notificarea autorității de 

supraveghere și, dacă este necesar, a persoanelor în cauză. 

Astfel cum s-a explicat mai sus, este necesară notificarea unei încălcări, cu excepția cazului în 

care este puțin probabil ca aceasta să genereze un risc pentru drepturile și libertățile 

persoanelor, iar elementul principal de declanșare care impune informarea persoanelor vizate 

cu privire la o încălcare este posibilitatea ca aceasta să genereze un risc ridicat la adresa 

drepturilor și libertăților persoanelor. Acest risc există atunci când încălcarea poate conduce la 

prejudicii de natură fizică, materială sau morală pentru persoanele ale căror date au fost 

afectate. 

 

 Exemple de astfel de prejudicii includ discriminarea, furtul sau frauda de identitate, 

pierderea financiară și compromiterea reputației. Atunci când încălcarea implică date 

cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia 

sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate sau includ date genetice, date 

privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau condamnări penale și infracțiuni 

sau măsuri de securitate conexe, ar trebui să se considere că este posibil să se producă 

prejudicii. 

 

Factori de luat în considerare la evaluarea riscului 

Considerentele 75 și 76 din RGPD sugerează că, în general, la evaluarea riscului ar trebui luată 

în considerare atât probabilitatea, cât și gravitatea riscului pentru drepturile și libertățile 

persoanelor vizate. De asemenea, se precizează că riscul ar trebui evaluat pe baza unei 

evaluări obiective. 



Ar trebui remarcat faptul că evaluarea riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor ca 

urmare a unei încălcări are un accent diferit față de riscul luat în considerare în cadrul unei 

EIPD. Evaluarea impactului asupra protecției datelor ia în considerare atât riscurile prelucrării 

datelor conform planificării, cât și riscurile în cazul unei încălcări. Atunci când se analizează o 

eventuală încălcare, se examinează, în termeni generali, probabilitatea ca aceasta să se 

producă și prejudiciile care ar putea fi aduse persoanei vizate; cu alte cuvinte, aceasta este o 

evaluare a unui eveniment ipotetic. În cazul unei încălcări reale, evenimentul a avut deja loc 

și, prin urmare, accentul este plasat exclusiv pe riscul aferent impactului încălcării asupra 

persoanelor. 

Prin urmare, atunci când se evaluează riscul pentru persoane ca urmare a unei încălcări, 

operatorul ar trebui să ia în considerare circumstanțele specifice ale încălcării, inclusiv 

gravitatea impactului potențial și probabilitatea apariției acestuia. În consecință, GL29 

recomandă că evaluarea ar trebui să țină seama de următoarele criterii: 

• Tipul de încălcare 

Tipul de încălcare care a avut loc poate afecta nivelul de risc la care sunt expuse persoanele. De 

exemplu, o încălcare a confidențialității prin care au fost divulgate informații medicale unor 

părți neautorizate poate avea un set diferit de consecințe pentru o persoană în comparație cu o 

încălcare în care datele medicale ale unei persoane au fost pierdute și nu mai sunt disponibile. 

 

• Natura, sensibilitatea și volumul datelor cu caracter personal 

Desigur, atunci când se evaluează riscul, un factor-cheie îl reprezintă tipul și sensibilitatea 

datelor cu caracter personal compromise de încălcare. De regulă, cu cât sunt mai sensibile 

datele, cu atât va fi mai mare riscul de prejudicii pentru persoanele afectate, dar ar trebui să se 

ia în considerare și alte date cu caracter personal despre persoana vizată care pot fi deja 

disponibile. De exemplu, în circumstanțe obișnuite, este puțin probabil ca divulgarea numelui 

și a adresei unei persoane să aduce prejudicii substanțiale.  

Încălcările care implică date privind sănătatea, documente de identitate sau date financiare, cum 

ar fi detaliile cărții de credit, pot provoca prejudicii ca atare, dar dacă sunt utilizate împreună pot 

fi folosite pentru furtul de identitate. O combinație de date cu caracter personal este în mod 

obișnuit mai sensibilă decât un singur element de date cu caracter personal. 

 



Unele tipuri de date cu caracter personal pot părea la început relativ inofensive, totuși ar trebui 

luat în considerare cu atenție ceea ce ar putea dezvălui datele respective despre persoana 

afectată.  Spre ex. O listă a clienților care acceptă livrări regulate este posibil să nu fie 

deosebit de sensibilă, dar aceleași date despre clienții care au solicitat oprirea livrărilor în 

timpul vacanței ar constitui informații utile pentru infractori. 

În mod similar, o cantitate mică de date cu caracter personal extrem de sensibile poate avea un 

impact ridicat asupra unei persoane, iar un număr mare de detalii poate dezvălui o gamă mai 

largă de informații despre persoana respectivă. De asemenea, o încălcare care afectează 

volume mari de date cu caracter personal privind numeroase persoane vizate poate avea un 

efect asupra unui număr mare corespunzător de persoane. 

• Ușurința identificării persoanelor 

Un factor important care trebuie luat în considerare este cât de ușor va fi pentru o parte care are 

acces la date cu caracter personal compromise să identifice anumite persoane sau să coreleze 

datele cu alte informații pentru a identifica persoane. În funcție de circumstanțe, identificarea 

ar putea fi posibilă direct din datele cu caracter personal a căror securitate a fost încălcată, fără 

a fi necesare cercetări speciale pentru a descoperi identitatea persoanei, sau ar putea fi extrem 

de dificilă corelarea datelor cu caracter personal cu o anumită persoană, dar aceasta ar putea fi 

totuși posibilă în anumite condiții. 

 Identificarea poate fi posibilă direct sau indirect din datele a căror securitate a fost încălcată, dar 

poate depinde, de asemenea, de contextul specific al încălcării și de disponibilitatea publică a 

detaliilor cu caracter personal aferente. Acest lucru poate fi mai relevant pentru încălcarea 

confidențialității și a disponibilității. 

Astfel cum s-a menționat mai sus, datele cu caracter personal protejate printr-un nivel 

corespunzător de criptare vor fi neinteligibile persoanelor neautorizate fără cheia de 

decriptare. În plus, pseudonimizarea pusă în aplicare în mod adecvat [definită la articolul 4 

alineatul (5) ca „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”] 

poate, de asemenea, să reducă posibilitatea ca persoanele să fie identificate în cazul unei 



încălcări. Cu toate acestea, nu se poate considera că tehnicile de pseudonimizare fac datele 

neinteligibile. 

• Gravitatea consecințelor pentru persoane. 

În funcție de natura datelor cu caracter personal implicate într-o încălcare, de exemplu categorii 

speciale de date, potențialele prejudicii care ar putea rezulta la adresa persoanelor pot fi 

deosebit de grave, în special în cazul în care încălcarea poate conduce la furt sau fraudă de 

identitate, stres psihologic, umilire sau compromiterea reputației. În cazul în care încălcarea se 

referă la date cu caracter personal referitoare la persoane vulnerabile, acestea ar putea fi 

expuse unui risc mai mare de apariție a unui prejudiciu. 

Dacă operatorul este conștient de faptul că datele cu caracter personal se află în mâinile unor 

persoane ale căror intenții sunt necunoscute sau care eventual sunt rău intenționate, acest fapt 

poate influența nivelul riscului potențial. Este posibil să existe o încălcare a confidențialității, 

prin care datele cu caracter personal sunt divulgate unei părți terțe, astfel cum este definită la 

articolul 4 alineatul (10), sau altui destinatar în mod eronat. Acest lucru se poate întâmpla, de 

exemplu, în cazul în care datele cu caracter personal sunt trimise în mod accidental 

departamentului greșit al unei organizații sau unei organizații de furnizori utilizate în mod 

obișnuit. Operatorul poate solicita destinatarului fie să returneze, fie să distrugă în siguranță 

datele pe care le-a primit.  

 

În ambele cazuri, având în vedere că operatorul are o relație permanentă cu aceștia și poate 

cunoaște procedurile, istoricul și alte detalii relevante ale acestora, destinatarul poate fi 

considerat „de încredere”. Cu alte cuvinte, operatorul poate avea un nivel de asigurare cu 

destinatarul, astfel încât să se poată aștepta în mod rezonabil ca partea terță respectivă să nu 

citească sau să acceseze datele trimise în mod eronat și să se conformeze instrucțiunilor sale 

pentru a le returna. Chiar dacă datele au fost accesate, operatorul ar putea în continuare să aibă 

încredere că destinatarul nu ia nicio altă măsură în legătură cu acestea, returnează cu 

promptitudine datele operatorului și cooperează în vederea recuperării acestora. În astfel de 

cazuri, acest aspect poate fi luat în considerare în evaluarea riscului pe care o efectuează 

operatorul în urma încălcării – faptul că destinatarul este de încredere poate eradica gravitatea 

consecințelor încălcării, dar nu înseamnă că nu a avut loc o încălcare. Acest fapt însă, la 

rândul său, poate să elimine posibilitatea unui risc pentru persoane, astfel încât să nu mai fie 



necesară notificarea autorității de supraveghere sau a persoanelor afectate. Aceasta va 

depinde, de asemenea, de la caz la caz.  

 

Cu toate acestea, operatorul trebuie în continuare să păstreze informațiile referitoare la încălcare, 

ca parte a obligației generale de a ține evidența încălcărilor (a se vedea secțiunea V de mai 

jos). 

Ar trebui să se ia în considerare, de asemenea, persistența consecințelor asupra persoanelor, caz 

în care impactul poate fi considerat mai mare dacă efectele sunt pe termen lung. 

• Caracteristici speciale ale persoanei 

O încălcare poate afecta datele cu caracter personal referitoare la copii sau alte persoane 

vulnerabile, care pot fi expuse unui risc mai mare de pericol în urma acesteia. Pot exista și alți 

factori referitori la persoană care ar putea afecta nivelul impactului încălcării asupra acestora. 

• Caracteristici speciale ale operatorului de date 

Natura și rolul operatorului și activitățile acestuia pot afecta nivelul riscului pentru persoane ca 

urmare a unei încălcări. De exemplu, o organizație medicală va prelucra categorii speciale de 

date cu caracter personal, ceea ce înseamnă că există o amenințare mai mare la adresa 

persoanelor în cazul în care este încălcată securitatea datelor lor cu caracter personal, în 

comparație cu o listă de abonați a unui ziar. 

 

• Numărul persoanelor afectate 

O încălcare poate afecta doar una sau mai multe persoane sau câteva mii, dacă nu chiar mult mai 

multe. În general, cu cât este mai mare numărul persoanelor afectate, cu atât poate fi mai mare 

impactul unei încălcări. Cu toate acestea, o încălcare poate avea un impact grav asupra unei 

singure persoane, în funcție de natura datelor cu caracter personal și de contextul în care 

acestea au fost compromise.  

De asemenea, cheia este de a lua în considerare probabilitatea și gravitatea impactului asupra 

celor afectați. 

• Puncte generale 

Prin urmare, atunci când evaluează riscul care ar putea fi generat de o încălcare, operatorul ar 

trebui să ia în considerare o combinație a gravității impactului potențial asupra drepturilor și 

libertăților persoanelor și a probabilității apariției acestuia. În mod evident, în cazul în care 



consecințele unei încălcări sunt mai grave, riscul este mai mare și, în mod similar, în cazul în 

care probabilitatea apariției acestora este mai mare, riscul este, de asemenea, sporit. În cazul 

în care există dubii, operatorul ar trebui să fie mai degrabă precaut și să efectueze notificarea.  

3. Identificarea impactului bresei – ce sisteme, rețele și informații au fost compromise. 

  

4. Determinarea informațiilor care au fost dezvăluite părților neautorizate, furate, șterse sau corupte. 

 

5. Aflati cine a cauzat incidentul de securitate si de ce. 

 

6. Identificarea modului în care a avut loc încălcarea. 

 

7. Determinarea impactului potențial asupra afacerilor cauzat de bresa 

 

8.Notificarea autoritatii de supraveghere si a persoanei vizate in functie de riscum 

asociat incalcarii securitatii datelor cu caracter personal. 

 

Mai jos redam cateva exemple pentru a reda cat mai corect contextul in care trebuie facuta 

notificarea:  

 

Exemplu 

1, Un operator păstrează o copie de rezervă a unei arhive de date cu caracter personal criptate pe 

o cheie USB. Cheia este furată în timpul unei spargeri. 

Nu se notifica 

Atât timp cât datele sunt criptate utilizând un algoritm de ultimă generație, există copii de 

rezervă ale datelor, cheia unică nu este compromisă, iar datele pot fi recuperate în timp util, 

aceasta ar putea să nu fie o încălcare de raportat. Cu toate acestea, dacă datele sunt 

compromise ulterior, este necesară notificarea. 

2. Un operator menține un serviciu online. Ca urmare a unui atac informatic asupra serviciului 

respectiv, datele cu caracter personal ale persoanelor sunt exfiltrate. 



Operatorul are clienți într-un singur stat membru. 

Da, se raporteaza autorității de supraveghere dacă există consecințe probabile pentru persoane. 

consecințele probabile pentru persoanele fizice sunt deosebit de grave. 

3. O scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică, care durează câteva minute, la un centru 

de apeluri al operatorului, ceea ce înseamnă că clienții nu pot contacta telefonic operatorul și 

accesa  

înregistrările lor. 

Nu se notifica. 

Aceasta nu este o încălcare care trebuie să fie notificată, dar este totuși un incident care poate fi 

înregistrat în temeiul articolului 33 alineatul (5). 

Înregistrările corespunzătoare ar trebui să fie păstrate de operator. 

4. Un operator suferă un atac cibernetic, care conduce la criptarea tuturor datelor. Nu sunt 

disponibile copii de rezervă și datele nu pot fi recuperate. În cadrul investigației, devine clar 

că singura funcționalitate a programului de ransomware a fost de a cripta datele și că în sistem 

nu este prezent niciun alt program de malware. 

Da, se notifica 

Dacă era disponibilă o copie de rezervă și datele puteau fi recuperate în timp util, nu ar fi fost 

necesar ca incidentul să fie raportat autorității de supraveghere sau persoanelor deoarece nu ar 

fi existat o pierdere permanentă a disponibilității sau a confidențialității. Cu toate acestea, în 

cazul în care autoritatea de supraveghere a luat cunoștință de incident prin alte mijloace, 

aceasta poate lua în considerare o investigație pentru a evalua respectarea cerințelor mai 

ample de securitate prevăzute la articolul 32. 

5. O persoană contactează telefonic centrul de apeluri al unei bănci pentru a raporta o încălcare a 

securității datelor. Persoana a primit o declarație lunară pentru altcineva. 

Operatorul efectuează o investigație scurtă (și anume, finalizată în decurs de 24 de ore) și 

stabilește cu o certitudine rezonabilă că a avut loc o încălcare a securității datelor cu caracter 

personal și dacă aceasta implică o eroare sistemică care poate însemna că alte persoane sunt 

sau ar putea fi afectate. 

Da, se notifica. 

Numai persoanele afectate sunt notificate dacă există un risc ridicat și este clar că nu au fost 

afectate alte persoane. 



În cazul în care, după o examinare ulterioară, se stabilește faptul că sunt afectate mai multe 

persoane, trebuie să se transmită o actualizare autorității de supraveghere, iar operatorul ia 

măsurile suplimentare de notificare a altor persoane dacă există un risc ridicat pentru acestea. 

Astfel, pentru a putea fi efectuata notificarea, vor trebui aflate, determinate cel putin urmatoarele 

aspecte: 

-Data şi ora incidentului 

-Data şi ora depistării incidentului 

-Caracterul încălcării securităţii datelor cu caracter personal (de exemplu: 

confidenţialitate/integritate/disponibilitate) 

-Natura şi conţinutul datelor cu caracter personal în cauză 

-Măsurile tehnice şi organizatorice aplicate (sau care urmează a fi aplicate) 

de către operator 

-Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securităţii datelor cu 

caracter personal (inclusiv localizarea fizică a încălcării şi suporturile de 

stocare implicate) 

-Numărul persoanelor fizice vizate (estimare, după caz) 

-Eventualele consecinţe şi efecte adverse (riscuri) pentru persoanele fizice 

vizate 

-Măsurile tehnice şi organizatorice luate de operator în scopul atenuării 

eventualelor efecte negative 

Pentru evitarea incalcarii securiatii datelor cu caracter personal cel putin urmatoarele masuri au fost 

luate de Comuna Albesti.: 

1.instalarea unui firewall și verificarea virușilor pe computere; 

2.Asigurarea că sistemul de operare este configurat pentru a primi actualizări automate; 

3. protejarea computerelor prin descărcarea celor mai recente patch-uri sau actualizări de securitate 

pentru a acoperi vulnerabilitatea; 

4. Permiterea accesului personalului doar la informațiile de care au nevoie pentru a-și indeplini 

activitatea și pentru a nu le permite partajarea parolelor; 



5. criptarea oricăror date personale deținute electronic care ar provoca daune sau prejudicii dacă ar fi 

pierdute sau furate; 

6. Efectuarea de copii de rezervă regulată a informațiilor din sistemul de pe computer (back-up) și 

pastrarea lor într-un loc separat, astfel încât, dacă se pierd computerele sau sunt distruse, să nu pierdem 

informațiile 

7. Eliminarea  în siguranță a tuturor datelor cu caracter personal înainte de a casa  computerele vechi; 

și Instalarea de  instrumente și programe anti-spyware 

Accentul se va pune in mod necesar pe atenuarea efectelor negative asupra persoanelor 

vizate, si in consecinta, pe langa contactarea acestora pentru a se lua masuri de urgenta, 

se vor aplica masuri tehnico-organizatorice pentru reducerea sau chiar stoparea 

probabilitatii ca acelasi tip de incident sa se mai repete. 
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