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ORIENTĂRILE COMISIEI PRIVIND APLICAREA LEGISLAȚIEI UNIUNII ÎN MATERIE DE 

PROTECȚIE A DATELOR ÎN CONTEXTUL ALEGERILOR  

 

Contactul cu electoratul constituie baza procesului democratic. Este o practică constantă ca 

partidele politice să adapteze comunicările în materie electorală în funcție de public, având în 

vedere interesele specifice ale acestuia. Prin urmare, este normal ca factorii implicați în 

alegeri să analizeze posibilitățile de utilizare a datelor în scopul de a câștiga voturi. 

Dezvoltarea instrumentelor digitale și a platformelor online a creat multe oportunități noi de 

implicare în dezbateri politice. 

Cu toate acestea, dezvoltarea acțiunilor prin care li se adresează conținut personalizat 

(microtargeting) alegătorilor pe baza prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal, așa 

cum a fost observată în cazul dezvăluirilor Cambridge Analytica, are un caracter diferit. 

Aceasta ilustrează provocările generate de tehnologiile moderne, demonstrând în același timp 

importanța deosebită a procesului de protecție a datelor în contextul electoral. A devenit o 

chestiune-cheie nu numai pentru populație, ci și pentru funcționarea democrațiilor noastre, 

deoarece constituie o amenințare gravă la adresa unui proces electoral corect și democratic, 

având potențialul de a submina dezbaterile deschise, corectitudinea și transparența, care sunt 

valori esențiale la nivelul unei democrații. Comisia consideră că abordarea acestei chestiuni 

este de o importanță capitală pentru restabilirea încrederii publice în ceea ce privește 

corectitudinea procesului electoral. 

Primele rapoarte emise de autoritatea pentru protecția datelor din Regatul Unit (Information 

Commissioner’s Office – ICO) cu privire la utilizarea analizei datelor în cadrul campaniilor 

politice
1
 și avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind manipularea online și 

datele cu caracter personal
2
 au confirmat impactul din ce în ce mai mare pe care îl au, în 

context electoral, acțiunile prin care li se adresează conținut personalizat (micro-targeting) 

alegătorilor, dezvoltate inițial în scopuri comerciale. 

În general, mai multe autorități pentru protecția datelor au abordat problema protecției datelor 

în contextul electoral
3
. 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului (Regulamentul 

general privind protecția datelor)
4
, care a devenit aplicabil în mod direct la nivelul Uniunii la 

                                                            
1 Rapoarte emise de autoritățile pentru protecția datelor din Regatul Unit (Information Commissioner’s Office – ICO) la 

10 iulie 2018: “Investigation into the use of data analytics in political campaigns – Investigation update” și “Democracy 

Disrupted? Personal information and political influence”. 
2 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-03-19_online_manipulation_en.pdf. 
3 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3013267 “Provvedimento in materia di 

trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale”, publicat în 

Monitorul Oficial al Autorității pentru Protecția Datelor din Italia, numărul 71 din 26.3.2014 [doc. web nr. 3013267]; 

https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-lutilisation-des-donnees-issues-des-reseaux 

“Communication politique: quelles sont les règles pour l’utilisation des données issues des réseaux sociaux?” publicat de 

Commission Nationale de l’informatique et des libertés (Comisia Națională pentru Informatică și Libertate din Franța) la 

8.11.2016; https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1589/promotion_of_a_political_party.pdf Information 

Commissioner’s Office ‘Guidance on political campaigning’ [20170426]. 

https://www.cnil.fr/fr/communication-politique-quelles-sont-les-regles-pour-lutilisation-des-donnees-issues-des-reseaux
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1589/promotion_of_a_political_party.pdf
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25 mai 2018, pune la dispoziția Uniunii instrumentele necesare abordării cazurilor de utilizare 

ilegală a datelor cu caracter personal în contextul electoral. Cu toate acestea, numai o aplicare 

fermă și consecventă a normelor va contribui la protejarea integrității politicii democratice. 

Dat fiind faptul că acestea urmează a fi aplicate pentru prima dată în contextul electoral 

european cu ocazia viitoarelor alegeri pentru Parlamentul European, este important să se 

furnizeze clarificări factorilor implicați în cadrul proceselor electorale – cum ar fi autorități 

electorale naționale, partide politice, brokeri și analiști de date, platforme de comunicare 

socială și rețele de publicitate online. Obiectivul acestor orientări îl constituie, prin urmare, 

evidențierea obligațiilor în materie de protecție a datelor cu caracter relevant în domeniul 

alegerilor. Autoritățile naționale pentru protecția datelor, în calitate de autorități responsabile 

cu asigurarea respectării Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să își 

valorifice pe deplin competențele extinse în vederea abordării eventualelor situații de 

încălcare, în special a celor legate de acțiunile prin care li se adresează conținut personalizat 

(micro-targeting) alegătorilor.  

1. Cadrul Uniunii privind protecția datelor 

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă un drept fundamental consacrat în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolul 8) și în tratate (articolul 16 din TFUE). 

Regulamentul general privind protecția datelor consolidează cadrul privind protecția datelor, 

sporind în egală măsură capacitatea Uniunii de a gestiona situațiile de abuz de date cu caracter 

personal în viitor și nivelul de responsabilizare a tuturor factorilor în ceea ce privește 

modalitatea de tratare a datelor cu caracter personal. 

 Acesta oferă persoanelor din Uniune drepturi suplimentare și mai solide, care sunt deosebit 

de relevante în contextul electoral. Regimul privind protecția datelor care a funcționat la 

nivelul Uniunii în ultimii 20 de ani a fost afectat în special pe fondul aplicării fragmentare a 

normelor între statele membre, al absenței oricăror mecanisme oficiale de cooperare între 

autoritățile naționale pentru protecția datelor, precum și pe fondul competențelor limitate de 

punere în aplicare deținute de respectivele autorități. Regulamentul general privind protecția 

datelor vizează remedierea respectivelor deficiențe: pe baza principiilor dovedite de protecție 

a datelor, armonizează noțiuni-cheie cum ar fi consimțământul, consolidează drepturile 

persoanelor de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor lor, furnizează clarificări în 

ceea ce privește condițiile în care datele cu caracter personal pot fi transmise mai departe, 

introduce norme privind situațiile de încălcare a datelor cu caracter personal, instituie un 

mecanism de cooperare între autoritățile pentru protecția datelor în cazurile transfrontaliere și 

consolidează competențele acestora de asigurare a respectării legii. În cazul încălcării 

normelor UE privind protecția datelor, autoritățile pentru protecția datelor au competența de a 

investiga (de exemplu, solicitând furnizarea de informații, efectuarea inspecțiilor la sediile 

operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori) și de a corecta comportamentul (de 

exemplu, prin emiterea de avertismente și mustrări sau impunerea unei suspendări temporare 

                                                                                                                                                                                          
4 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) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
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sau definitive a prelucrării). Acestea au, de asemenea, competența de a impune amenzi 

administrative de până la 20 de milioane EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % 

din cifra de afaceri mondială
5
. Atunci când decid cu privire la impunerea de amenzi și a 

nivelului acestora, autoritățile pentru protecția datelor vor avea în vedere circumstanțele 

fiecărui caz în parte și factori cum ar fi natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării, 

numărul persoanelor afectate și nivelul prejudiciilor suferite de acestea
6
. În contextul 

electoral, gravitatea încălcării și numărul persoanelor afectate pot fi ridicate. Acest lucru ar 

putea duce la impunerea unor amenzi ridicate, în special având în vedere importanța 

chestiunii încrederii cetățenilor în procesul democratic. 

Comitetul european pentru protecția datelor, recent instituit, care reunește toate autoritățile 

naționale pentru protecția datelor, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, 

joacă un rol-cheie în aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor, prin emiterea 

de orientări, recomandări și bune practici
7
. În calitate de autorități responsabile cu asigurarea 

respectării normelor prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor și de puncte 

de contact direct pentru părțile interesate, autoritățile naționale pentru protecția datelor sunt 

bine plasate pentru a asigura o securitate juridică suplimentară cu privire la interpretarea sa. 

Comisia sprijină activ această activitate. 

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice (Directiva 2002/58/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului
8
) completează cadrul Uniunii privind protecția 

datelor și este relevantă în contextul electoral, dat fiind faptul că sfera sa de aplicare include 

norme privind transmiterea electronică a comunicațiilor nesolicitate, inclusiv în scopuri 

comerciale directe. Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice prevede, de 

asemenea, norme privind stocarea informațiilor și obținerea accesului la informațiile deja 

stocate, precum așa-numitele „cookies” care pot fi folosite pentru a urmări comportamentul 

online al unui utilizator în echipamente terminale, cum ar fi un smartphone sau un computer. 

Propunerea Comisiei de Regulament privind viața privată și comunicațiile electronice 

(„Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice”)
9
, aflată în prezent în curs 

de negociere, se bazează pe aceleași principii ca și Directiva asupra confidențialității și 

comunicațiilor electronice. Noul Regulament își va extinde sfera de aplicare dincolo de 

operatorii tradiționali de telecomunicații pentru a include serviciile de comunicații electronice 

bazate pe internet.  

                                                            
5 Orientările Comisiei privind Regulamentul general privind protecția datelor sunt disponibile la: 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-

rules_ro. 
6 Articolul 83 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
7 De asemenea, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor emite avize. 
8 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și 

protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37). 
9 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu 

caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și 

comunicațiile electronice), COM(2017) 10 final. 
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2. Obligații-cheie ale diverșilor participanți 

Regulamentul general privind protecția datelor se aplică tuturor participanților activi în 

contextul electoral, cum ar fi partidele politice europene și naționale (denumite în continuare: 

„partidele politice”), fundații politice europene și naționale (denumite în continuare: 

„fundațiile”), platforme, societăți de analiză a datelor și autorități publice responsabile de 

procesul electoral. Aceștia trebuie să prelucreze în mod legal, echitabil și transparent datele cu 

caracter personal (de exemplu nume și adrese) numai în scopuri determinate. Aceștia nu le pot 

folosi ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile pentru care datele au fost colectate 

inițial. Prelucrarea în scopuri jurnalistice se încadrează, de asemenea, în sfera de aplicare a 

Regulamentului general privind protecția datelor, în principiu, dar poate beneficia de 

exonerări și derogări astfel cum sunt prevăzute în legislația națională, având în vedere 

importanța dreptului la libertatea de exprimare și de informare într-o societate democratică
10

. 

Noțiunea de date cu caracter personal este una cuprinzătoare. Date cu caracter personal 

înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele 

prelucrate în context electoral vor include adesea categorii speciale de date cu caracter 

personal („date sensibile”), cum ar fi opinii politice, apartenență la sindicate, origine etnică, 

viață sexuală etc., care beneficiază de un regim mai protector
11

. Mai mult, din analiza datelor 

pot fi deduse „date sensibile” (cum ar fi opinii politice, dar și confesiuni religioase sau 

orientări sexuale) din seturi de date neavând caracter sensibil. Prelucrarea acestor date deduse 

intră, de asemenea, în sfera de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor și, 

prin urmare, trebuie să respecte toate normele în domeniul protecției datelor. 

În concluzie, practic toate operațiunile de prelucrare a datelor în context electoral cad sub 

incidența Regulamentului general privind protecția datelor. 

Având în vedere necesitatea de a furniza clarificări factorilor implicați în procesul electoral, 

precum și primele constatări în cazul Cambridge Analytica, următoarele secțiuni evidențiază 

obligațiile în materie de protecție a datelor care prezintă o relevanță deosebită în context 

electoral. Acestea sunt prezentate pe scurt în anexă.  

2.1 Operatori de date și persoane împuternicite de operatorii de date 

Noțiunea de răspundere a operatorilor de date și a operatorilor asociați este o componentă 

centrală a Regulamentului general privind protecția datelor. Operatorul de date este 

organismul care decide, singur sau împreună cu altele, asupra motivului și modului în care 

sunt prelucrate datele cu caracter personal; persoana împuternicită de operatorul de date nu 

prelucrează date cu caracter personal decât în numele și conform instrucțiunilor operatorului 

(relația dintre aceștia fiind reglementată printr-un contract sau alt act juridic cu caracter 

obligatoriu). Operatorii trebuie să instituie măsuri corespunzătoare riscurilor și să pună în 

aplicare principiile de protecție a datelor începând cu momentul conceperii, de la bun început, 

                                                            
10 Articolul 85 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
11 Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
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precum și să poată demonstra conformitatea cu Regulamentul general privind protecția datelor 

(principiul responsabilității). 

Rolul de operator de date sau de persoană împuternicită de operatorul de date trebuie evaluat 

în fiecare caz în parte. În contextul electoral, o serie de factori pot fi operatori de date: 

partidele politice, candidații individuali și fundațiile sunt, în majoritatea cazurilor, operatori 

de date; platformele și societățile de analiză a datelor pot fi operatori (asociați) sau persoane 

împuternicite de către operatori pentru o anumită activitate de prelucrare, în funcție de gradul 

de control pe care îl au asupra prelucrării vizate
12

; autoritățile electorale naționale sunt 

operatori pentru registrele electorale. 

Atunci când activitățile lor de prelucrare se referă la oferirea de bunuri și servicii unor 

persoane care se află pe teritoriul Uniunii sau la monitorizarea comportamentului acestora 

manifestat pe teritoriul Uniunii, societățile având sediul în afara Uniunii trebuie, de asemenea, 

să respecte Regulamentul general privind protecția datelor. Din această categorie fac parte o 

serie de platforme și societăți de analiză a datelor. 

2.2 Principii, legalitatea prelucrării și condiții speciale pentru „date sensibile” 

Factorii implicați în alegeri pot prelucra date cu caracter personal, inclusiv cele obținute din 

surse publice, exclusiv în conformitate cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter 

personal și pe baza numărului limitat de motive prevăzute clar în cadrul Regulamentului 

general privind protecția datelor
13

. Motivele cele mai relevante pentru prelucrarea legală în 

contextul electoral par a fi consimțământul unei persoane, respectarea unei obligații legale 

prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația națională, îndeplinirea unei sarcini care servește 

unui interes public și interesul legitim al unuia dintre factorii implicați. Cu toate acestea, 

factorii implicați în contextul electoral se pot baza pe motive de interes legitim numai dacă 

asupra intereselor lor nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanelor vizate.  

În plus, stocarea informațiilor sau obținerea accesului la informații deja stocate în 

echipamente terminale (computer, smartphone etc.) trebuie să aibă loc în conformitate cu 

cerințele Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice privind protecția 

echipamentelor terminale, ceea ce înseamnă că persoana vizată trebuie să își dea 

consimțământul. 

Atunci când consimțământul este folosit ca temei juridic, Regulamentul general privind 

protecția datelor impune ca acesta să fie acordat printr-o acțiune fără echivoc, în mod liber și 

în cunoștință de cauză
14

.  

                                                            
12 Recenta jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene (cauza C-25/17 Martorii lui Iehova, hotărârea din 

10 iulie 2018) a precizat faptul că o organizație care „exercită o influență” asupra activității de colectare și prelucrare a 

datelor cu caracter personal poate fi considerată, în anumite circumstanțe, ca fiind operator. 
13 Articolele 5 și 6 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
14 Articolul 7 și articolul 4 alineatul (11) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
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Autoritățile publice implicate în contextul electoral prelucrează date cu caracter personal în 

vederea respectării unei obligații legale sau a exercitării unei sarcini publice. Alți factori 

implicați în contextul electoral pot prelucra date pe baza consimțământului sau a interesului 

legitim
15

. De asemenea, partidele și fundațiile politice pot prelucra date din motive de interes 

public, dacă acest lucru este prevăzut de legislația națională
16

.  

Autoritățile publice pot dezvălui partidelor politice anumite informații despre persoanele 

incluse în listele electorale sau în registrele rezidenților numai atunci când sunt autorizate în 

mod specific de legislația statului membru și numai în scopul publicității în contextul electoral 

și în măsura în care este necesar în acest scop, cum ar fi numele și adresa. 

Prelucrarea în context electoral va implica adesea „date sensibile”. Prelucrarea acestor date, 

inclusiv „date sensibile” deduse, este, în general, interzisă, cu excepția cazului în care se 

aplică una dintre justificările specifice prevăzute în Regulamentul general privind protecția 

datelor
17

. Prelucrarea „datelor sensibile” presupune îndeplinirea unor condiții specifice și mai 

stricte: persoana trebuie să își fi dat consimțământul explicit
18

 sau să fi făcut publice datele 

vizate
19

. De asemenea, partidele și fundațiile politice pot prelucra „date sensibile” dacă există 

un interes public major în baza dreptului Uniunii sau a dreptului statului membru și dacă 

există garanții adecvate
20

. Regulamentul general privind protecția datelor prevede că acestea 

pot prelucra, de asemenea, „date sensibile” în măsura în care se referă numai la membrii sau 

la foștii membri ai acestora sau la persoane cu care au contacte permanente – dar dezvăluite 

numai în cadrul partidului sau al fundației politice
21

. Totuși, această dispoziție specifică nu 

poate fi utilizată de un partid politic pentru a prelucra date ale unor membri sau alegători 

potențiali. 

Scopul prelucrării datelor trebuie să fie specificat în momentul colectării (principiul „limitării 

legate de scop”)
22

. Datele colectate într-un singur scop pot fi prelucrate ulterior numai într-un 

scop compatibil; în caz contrar, trebuie găsit un nou temei juridic, prevăzut de Regulamentul 

general privind protecția datelor, cum ar fi consimțământul, în vederea prelucrării în noul 

scop. În special, atunci când brokerii sau platformele de date privind stilul de viață colectează 

date în scopuri comerciale, aceste date nu pot fi prelucrate ulterior în contextul electoral.  

Cu excepția cazului în care partidele și fundațiile politice aplică măsuri prin care își 

îndeplinesc obligația de diligență și verifică dacă datele au fost obținute în mod legal, ele nu 

pot utiliza astfel de date primite de la o terță parte. 

                                                            
15 Cu condiția ca drepturile și libertățile persoanelor vizate să nu fie grav afectate. 
16 A se vedea considerentul 56 din Regulamentul general privind protecția datelor „în cazul în care, în cadrul activităților 

electorale, funcționarea sistemului democratic necesită, într-un stat membru, ca partidele politice să colecteze date cu caracter 

personal privind opiniile politice ale persoanelor, prelucrarea unor astfel de date poate fi permisă din motive de interes public, 

cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare”. 
17 Articolul 9 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
18 Articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
19 Articolul 9 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
20 Articolul 9 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
21 Articolul 9 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul general privind protecția datelor. Partidul politic sau fundația politică 

nu poate pune la dispoziția terților datele cu privire la membrii sau la foștii membri ai acestora sau la persoane cu care au 

contacte permanente, fără consimțământul persoanei vizate în acest sens. 
22 Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
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2.3 Cerințe în materie de transparență 

Cazul Cambridge Analytica a relevat importanța combaterii opacității și a informării adecvate 

a persoanelor vizate. Se întâmplă adesea ca persoanele să nu știe cine le prelucrează datele cu 

caracter personal și în ce scopuri. Conform principiilor prelucrării echitabile și transparente, 

persoanele sunt informate cu privire la existența unei operațiuni de prelucrare și la scopurile 

acesteia
23

. Regulamentul general privind protecția datelor prevede obligațiile operatorilor de 

date în acest sens. Aceștia trebuie să informeze persoanele cu privire la aspectele-cheie legate 

de prelucrarea datelor lor cu caracter personal, cum ar fi: 

 identitatea operatorului, 

 scopurile prelucrării, 

 destinatarii datelor cu caracter personal, 

 sursa din care provin datele în cazul în care acestea nu sunt colectate în mod direct de 

la persoana vizată, 

 existența unui proces decizional automatizat și 

 orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și 

transparentă
24

. 

În plus, Regulamentul general privind protecția datelor prevede ca informațiile să fie furnizate 

într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și 

simplu
25

. De exemplu, o notificare scurtă, opacă referitoare la protecția datelor tipărită numai 

cu caractere mici în materialele electorale nu îndeplinește cerințele în materie de transparență. 

Potrivit concluziilor preliminare, informațiile incomplete cu privire la scopul pentru care au 

fost colectate datele au reprezentat una dintre principalele deficiențe constatate în cazul 

Cambridge Analytica, punând, de asemenea, în discuție caracterul valid al consimțământului 

persoanelor vizate. Toate organizațiile care prelucrează date cu caracter personal în context 

electoral trebuie să se asigure că persoanele înțeleg pe deplin cum și în ce scop vor fi utilizate 

datele lor cu caracter personal, înainte de a-și da consimțământul sau înainte de inițierea 

prelucrării de către operator pe baza oricărui alt temei pentru prelucrare. 

Informațiile trebuie furnizate persoanelor în fiecare etapă a prelucrării, nu numai atunci când 

sunt colectate date.  

În special, atunci când partidele politice prelucrează date obținute din surse terțe (cum ar fi 

registre electorale, brokeri de date, analiști de date și alte surse), acestea trebuie, de regulă, să 

ofere informații și explicații persoanelor vizate în legătură cu modul în care combină și 

utilizează aceste date în vederea asigurării unei prelucrări echitabile
26

. 

                                                            
23 Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
24 Articolele 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
25 Orientările Comitetului european pentru protecția datelor în materie de transparență. 
26 Articolul 14 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
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2.4 Crearea de profiluri, existența unui proces decizional automatizat și acțiunile 

prin care li se adresează conținut personalizat (micro-targeting) alegătorilor 

Crearea de profiluri este o formă de prelucrare automatizată a datelor utilizată pentru a analiza 

sau a prevedea aspecte referitoare, de exemplu, la preferințe personale, interese, situație 

economică etc
27

. Crearea de profiluri poate fi utilizată pentru acțiuni prin care se adresează 

conținut personalizat , și anume pentru a analiza date cu caracter personal (cum ar fi un istoric 

de căutare pe internet) pentru a identifica interesele specifice ale unui anumit public sau ale 

unei anumite persoane în scopul influențării acțiunilor acestuia. Acțiunile prin care se 

adresează conținut personalizat pot fi utilizate pentru a furniza un mesaj personalizat unei 

persoane sau unui public prin intermediul unui serviciu online, de exemplu mijloacele de 

comunicare socială. 

Cazul Cambridge Analytica a relevat provocările specifice generate de metodele de acțiunile 

prin care se adresează conținut personalizat pe rețelele sociale. Organizațiile pot extrage 

datele colectate prin intermediul utilizatorilor de rețele sociale pentru a crea profiluri ale 

alegătorilor. Acest lucru ar putea permite unor astfel de organizații să identifice alegătorii care 

pot fi mai ușor influențați și, prin urmare, să permită acestor organizații să exercite un impact 

asupra rezultatului alegerilor. 

Toate principiile și normele generale prevăzute în Regulamentul general privind protecția 

datelor se aplică acestei prelucrări a datelor, cum ar fi principiile legalității, echității, 

transparenței și limitării scopului. Adesea, persoanele nu au cunoștință de faptul că fac 

obiectul creării de profiluri: acestea nu înțeleg de ce primesc reclame atât de evident legate de 

cele mai recente căutări efectuate sau de ce primesc mesaje personalizate de la diverse 

organizații. Regulamentul general privind protecția datelor obligă toți operatorii de date, de 

exemplu, partide politice sau analiști de date, să informeze persoanele fizice atunci când 

utilizează astfel de tehnici, precum și în ceea ce privește consecințele acestora
28

. 

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște faptul că existența unui proces 

decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, poate avea consecințe grave. 

Regulamentul general privind protecția datelor prevede că o persoană are dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, care produce efecte juridice 

care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu 

excepția cazului în care această prelucrare este efectuată în condiții stricte, și anume atunci 

când persoanele își dau consimțământul explicit sau când dreptul Uniunii sau dreptul statului 

membru care prevede garanții adecvate permite acest lucru
29

.  

Practicile prin care se adresează conținut personalizat în contextul electoral se încadrează în 

această categorie atunci când afectează persoanele în mod semnificativ. Comitetul european 

pentru protecția datelor a afirmat că acest lucru este valabil atunci când decizia are potențialul 

de a afecta în mod semnificativ circumstanțele, comportamentul sau alegerile individuale sau 

                                                            
27 Astfel cum este definit la articolul 4 punctul (4) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
28 Articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
29 Articolul 22 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
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de a avea un impact prelungit sau permanent asupra persoanei vizate
30

. Comitetul a considerat 

că publicitatea direcționată online ar putea avea, în anumite situații, capacitatea de a afecta în 

mod semnificativ persoanele, de exemplu, atunci când este intruzivă sau valorifică 

vulnerabilități cunoscute ale persoanelor. Având în vedere importanța exercitării dreptului 

democratic de vot, mesajele personalizate, care au, de exemplu, efectul posibil de a împiedica 

participarea la vot sau de a determina exercitarea votului într-un anumit mod, ar putea 

îndeplini criteriul unui efect semnificativ.  

Prin urmare, în context electoral, operatorii trebuie să se asigure că orice prelucrare care 

utilizează astfel de tehnici este legală în conformitate cu principiile și condițiile stricte din 

Regulamentul general privind protecția datelor, menționate anterior. 

2.5 Securitatea și exactitatea datelor cu caracter personal 

Securitatea are o importanță deosebită în contextul electoral, având în vedere dimensiunea 

seturilor de date implicate și faptul că astfel de seturi conțin adesea „date sensibile”. 

Regulamentul general privind protecția datelor solicită operatorilor care prelucrează date cu 

caracter personal (atât operatori cât și persoane împuternicite de operatori) să pună în aplicare 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate 

corespunzător riscurilor pe care le presupune prelucrarea în ceea ce privește drepturile și 

libertățile persoanelor
31

. 

Regulamentul general privind protecția datelor solicită operatorilor să notifice situațiile de 

încălcare a securității datelor cu caracter personal autorității de supraveghere competente, fără 

întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 72 de ore. Atunci când încălcarea securității 

datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și 

libertățile persoanelor fizice, operatorul trebuie, de asemenea, să informeze persoanele 

afectate de respectiva situație de încălcare fără întârzieri nejustificate
32

.  

Partidele politice și alți factori implicați în procesul electoral trebuie să acorde o atenție 

deosebită asigurării exactității datelor cu caracter personal atunci când este vorba de seturi 

mari de date și atunci când datele sunt colectate din surse diferite, eterogene. Datele inexacte 

trebuie șterse sau rectificate fără întârziere și, dacă este necesar, actualizate.  

2.6 Evaluarea impactului asupra protecției datelor 

Regulamentul general privind protecția datelor introduce un nou instrument pentru evaluarea 

riscului înainte de începerea activității de prelucrare: evaluarea impactului asupra protecției 

datelor. Aceasta este necesară ori de câte ori prelucrarea este susceptibilă să genereze un risc 

ridicat la adresa drepturilor și libertăților persoanelor fizice
33

. Acest lucru este valabil în 

                                                            
30 Orientările Comitetului european pentru protecția datelor cu privire la existența unui proces decizional automatizat, 

WP251rev.01, astfel cum au fost recent revizuite și adoptate la 6.2.2018. 
31 Articolul 32 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
32 Articolele 33 și 34 din Regulamentul general privind protecția datelor și Orientările Comitetului european pentru protecția 

datelor cu privire la notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal. 
33 Articolele 35 și 36 din Regulamentul general privind protecția datelor și orientările Comitetului european pentru protecția 

datelor în ceea ce privește o evaluare a impactului asupra protecției datelor. 
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contextul electoral atunci când un operator de date evaluează, în mod sistematic și într-o 

măsură cuprinzătoare, aspectele personale ale unei persoane (inclusiv crearea de profiluri), 

care afectează în mod semnificativ persoana, precum și atunci când operatorul prelucrează 

„date sensibile” la scară largă. Autoritățile electorale naționale care acționează în sensul 

îndeplinirii sarcinilor lor publice nu trebuie să efectueze o evaluare a impactului asupra 

protecției datelor în cazul în care o evaluare a impactului asupra protecției datelor a fost deja 

efectuată în contextul adoptării legislației. 

Evaluările impactului care se impun a fi efectuate de diverși factori în contextul alegerilor 

trebuie să includă elementele necesare pentru abordarea riscurilor pe care le presupune o 

astfel de prelucrare, în special legalitatea prelucrării, inclusiv în cazul seturilor de date 

obținute de la terți, și cerințele în materie de transparență. 

3. Drepturile persoanelor fizice 

Regulamentul general privind protecția datelor oferă persoanelor fizice drepturi suplimentare 

și mai solide, care sunt deosebit de relevante în contextul electoral:  

 dreptul de acces la propriile date cu caracter personal; 

 dreptul de a solicita ștergerea propriilor date cu caracter personal în cazul în care 

prelucrarea se bazează pe consimțământ, iar consimțământul respectiv este retras, în 

cazul în care datele nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea este ilegală; și  

 dreptul de a corecta datele cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. 

Persoanele fizice au, de asemenea, dreptul de a se opune prelucrării (de exemplu, în ceea ce 

privește datele înscrise în listele electorale transmise partidelor politice) în cazul în care 

prelucrarea datelor lor se bazează pe motive de „interes legitim” sau de „interes public”. 

Persoanele fizice au dreptul de a nu face obiectul deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea 

automată a datelor lor cu caracter personal. În astfel de cazuri, persoana vizată poate solicita 

intervenția unei persoane fizice și are dreptul de a-și exprima punctul de vedere și de a 

contesta decizia.  

Pentru ca persoanele fizice să își poată exercita aceste drepturi, toți factorii implicați trebuie 

să pună la dispoziție instrumentele și setările necesare. Regulamentul general privind protecția 

datelor prevede posibilitatea elaborării unui cod de conduită aprobat de o autoritate pentru 

protecția datelor care să precizeze aplicarea regulamentului în domenii specifice, inclusiv în 

contextul electoral.  

Regulamentul general privind protecția datelor acordă persoanelor dreptul de a depune o 

plângere la o autoritate de supraveghere și dreptul de a exercita o cale de atac judiciară. De 

asemenea, le oferă persoanelor fizice dreptul de a mandata o organizație neguvernamentală să 

depună o plângere în numele lor
34

. În anumite state membre, legislația națională permite unei 

organizații neguvernamentale să depună o plângere fără a fi mandatată de o persoană fizică. 

                                                            
34 Articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul general privind protecția datelor. 
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Acest lucru este deosebit de relevant în contextul electoral, dat fiind numărul mare de 

persoane potențial interesate.  
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Aspecte-cheie în materie de protecție a datelor relevante în procesul electoral
35

  

 

Partidele și 

fundațiile 

politice 

Partidele și fundațiile politice sunt operatori de date 

 Respectarea principiului limitării legate de scop, prelucrarea ulterioară 

numai într-un scop compatibil (de exemplu, în contextul schimbului de 

date cu platforme) 

 Alegerea temeiului juridic potrivit pentru prelucrare (inclusiv pentru 

datele deduse): consimțământ, interes legitim, sarcină care servește unui 

interes public (dacă este prevăzută de lege), condiții specifice pentru „date 

sensibile” (de exemplu: opinia politică) 

 Efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor 

 Informarea persoanelor fizice cu privire la fiecare scop al prelucrării 

(cerințe de transparență), fie în momentul colectării datelor în mod direct, 

fie în momentul obținerii acestora de la terțe părți 

 Asigurarea exactității datelor, în special în cazul datelor provenite din 

surse diferite și al datelor deduse 

 Verificarea legalității obținerii datelor primite de la terți și a scopurilor 

acestor date (de exemplu: dacă persoanele vizate și-au dat consimțământul 

în cunoștință de cauză pentru un anumit scop) 

 Luarea în considerare a riscurilor specifice creării de profiluri și adoptarea 

garanțiilor adecvate 

 Respectarea condițiilor specifice în contextul utilizării unui proces 

decizional automatizat (de exemplu, obținerea consimțământului explicit 

și punerea în aplicare a garanțiilor adecvate) 

 Identificarea clară a persoanelor care au drept de acces la date 

 Asigurarea securității prelucrării prin intermediul măsurilor tehnice și 

organizatorice; raportarea situațiilor de încălcare a datelor 

 Clarificarea obligațiilor în contracte sau în alte acte juridice cu caracter 

obligatoriu cu operatorii de date, cum ar fi societățile de analiză a datelor 

 Ștergerea datelor atunci când acestea nu mai servesc scopului inițial 

pentru care au fost colectate 

 

Brokerii de 

date și 

societățile 

de analiză a 

datelor 

Brokerii de date și societățile de analiză a datelor sunt fie operatori (asociați), 

fie persoane împuternicite de către operatori, în funcție de gradul de control 

pe care îl au asupra prelucrării datelor 

În calitate de operator de date În calitate de persoană 

împuternicită de către 

operatorul de date 

                                                            
35 Informațiile de mai sus nu au în niciun caz caracter exhaustiv. Scopul acestora este de a evidenția o serie de obligații-cheie 

în legătură cu datele prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor, care sunt relevante în procesul electoral. 

Acestea corespund unui scenariu în care partidele politice colectează ele însele datele (din surse publice, din prezența lor pe 

platforme de comunicare socială, direct de la alegători etc.) și apelează la serviciile brokerilor de date sau societăților de 

analiză a datelor cu scopul de a își îndrepta acțiunile către alegători prin intermediul platformelor social media. Platformele 

pot fi, de asemenea, o sursă de date pentru factorii menționați anterior. Pot fi relevante și alte acte legislative, cum ar fi 

normele privind trimiterea comunicațiilor nesolicitate și protecția echipamentelor terminale prevăzute în Directiva asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice. 
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 Respectarea principiului limitării legate 

de scop, prelucrarea ulterioară numai 

într-un scop compatibil (în special în 

contextul schimbului de date cu terți) 

 Alegerea temeiului juridic potrivit 

pentru prelucrare: consimțământ, interes 

legitim. În cazul „datelor sensibile”, 

prelucrarea este posibilă numai în cazul 

în care este acordat consimțământul 

explicit sau datele sunt făcute publice în 

mod manifest 

 Efectuarea unei evaluări a impactului 

asupra protecției datelor 

 Informarea persoanelor fizice cu privire 

la fiecare scop al prelucrării (cerințe în 

materie de transparență) – în special 

atunci când se solicită consimțământul, 

dat fiind faptul că, de obicei, datele vor 

fi vândute unei terțe părți 

 Respectarea condițiilor specifice în 

contextul utilizării unui proces 

decizional automatizat (de exemplu, 

obținerea consimțământului explicit și 

punerea în aplicare a garanțiilor 

adecvate) 

 Acordarea unei atenții deosebite în ceea 

ce privește legalitatea prelucrării și 

exactitatea în contextul combinării 

diferitelor seturi de date 

 Asigurarea securității prelucrării prin 

intermediul măsurilor tehnice și 

organizatorice; raportarea situațiilor de 

încălcare a datelor 

 

 Respectarea obligațiilor 

prevăzute în contractul sau 

într-un alt act juridic cu 

caracter obligatoriu încheiat cu 

operatorul 

 Asigurarea securității 

prelucrării prin intermediul 

măsurilor tehnice și 

organizatorice 

 Sprijinirea operatorului în 

contextul evaluării impactului 

asupra protecției datelor sau în 

contextul exercitării 

drepturilor persoanelor vizate 

sau al comunicării către 

operator a unei situații de 

încălcare fără întârziere, în 

cazul în care iau cunoștință de 

o astfel de situație 

 Platformele sunt, de regulă, operatori de date pentru prelucrarea care are loc 

pe platformele lor și, eventual, operator asociat cu alte organizații 

Platforme 

de 

comunicare 

socială / 

rețele 

publicitare 

online 

 Alegerea temeiului juridic potrivit pentru prelucrare: contract încheiat cu 

persoane fizice, consimțământ, interes legitim. În cazul „datelor sensibile”, 

prelucrarea este posibilă numai în cazul în care este acordat 

consimțământul explicit sau datele sunt făcute publice în mod manifest 

 Utilizarea exclusivă a datelor care servesc scopului identificat 

 Efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor 

 Asigurarea legalității în contextul schimbului de date despre membri cu 

terțe părți 

 Respectarea cerințelor în materie de transparență, în special în ceea ce 

privește termenele și condițiile, în cazul în care datele sunt puse ulterior la 

dispoziția unei terțe părți etc. 

 Respectarea condițiilor specifice în contextul utilizării unui proces 

decizional automatizat (de exemplu, obținerea consimțământului explicit și 
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punerea în aplicare a garanțiilor adecvate) 

 Asigurarea securității prelucrării prin intermediul măsurilor tehnice și 

organizatorice; raportarea situațiilor de încălcare a datelor 

 Punerea la dispoziție de sisteme de control și reglaje pentru ca persoanele 

fizice să își poată exercita în mod efectiv drepturile, inclusiv dreptul de a nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, 

inclusiv crearea de profiluri 

 Autoritățile electorale naționale sunt operatori de date 

Autoritățile 

electorale 

naționale 

 Temeiul juridic pentru prelucrare: obligația legală sau sarcina care servește 

unui interes public în baza legii 

 Efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în cazul în 

care impactul nu este deja evaluat prin lege  
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