
Protecția datelor la Median Research Centre (MRC)

Având în vedere noile norme aplicabile statelor membre ale UE [Regulamentul (UE) 
2016/679, RGPD], precum și adoptarea recentă a noilor norme aplicabile instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii [Regulamentul (UE) 2018/1725], MRC și-a revizuit normele interne 
privind protecția datelor. Această revizuire îmbunătățește în continuare, în special, următoarele 
aspecte ale protecției datelor în cadrul MRC: Căi de atac în caz de încălcare a drepturilor 
persoanelor vizate; Norme privind încălcarea securității datelor; Protecția datelor cu caracter 
personal sensibile în cazul transferului către terți. Politica de protecție a datelor MRC: Decizia 
Consiliului ,uode securitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal) privind protecția 
datelor este elaborat în conformitate cu principiile cuprinse în Statutul MRC, semnat la data de 
10 decembrie 2013. De asemenea, se inspiră din Convenția europeană a drepturilor omului, din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și din legislația relevantă a Uniunii Europene 
[în special Regulamentul (UE) 2016/679, RGPD și Regulamentul (UE) 2018/1725]. 

Extras din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Articolul 8: Protecția 
datelor cu caracter personal 1. Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal care o privesc. (2) Aceste date trebuie prelucrate în mod echitabil în scopuri specificate 
și pe baza consimțământului persoanei în cauză sau a unui alt temei legitim prevăzut de lege. 
Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc și dreptul de a le rectifica. 

Ceea ce urmează este un rezumat al principalelor aspecte ale politicii de protecție a 
datelor în cadrul MRC.

Definiții și actori implicați 
Ce sunt datele cu caracter personal?

Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoane vizate). 

Cine sunt persoanele fizice identificabile? 
Persoanele care pot fi identificate, direct sau indirect, în special prin referire la un număr 

de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității lor fizice, fiziologice, genetice, 
mentale, economice, culturale sau sociale. 

Ce este prelucrarea datelor cu caracter personal? 
Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter 

personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregis-
trarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau com-
binarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. 

Ce înțelegem prin „consimțământul persoanei vizate”?
Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice acord liber, specific, informat și lipsit de 

ambiguitate de a-și prelucra datele cu caracter personal. 

Cine sunt principalii actori în prelucrarea datelor și care sunt rolurile lor? 
Directorul executiv are responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a politicii de 

protecție a datelor și poate desemna operatorii din cadrul MRC. Operator: MRC. 

Care sunt ceilalți actori implicați (în afară de persoana vizată)?
Responsabilul cu protecția datelor (RPD): persoană desemnată pentru a asigura în mod 

independent respectarea principiilor de protecție a datelor în cadrul MRC. Principalele sarcini 
ale responsabilului cu protecția datelor, pe lângă funcția de consiliere, constau în furnizarea de 
informații și monitorizarea conformității și asistarea în soluționarea plângerilor. 

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
MRC poate prelucra date cu caracter personal numai în scopuri instituționale (de exem-

plu, activități educaționale, activități administrative și contabile, în scopuri de siguranță și securi-
tate, activități de cercetare academică și științifică). 

Principiile prelucrării datelor 
Cum ar trebui să prelucreze MRC datele cu caracter personal? 

Datele cu caracter personal trebuie să fie:

• Prelucrate corect și legal 

• Colectate în scopurile instituționale specificate, explicite și legitime 
(principiu obligatoriu al scopului) 

• Adecvat, relevant și neexcesiv în raport cu scopul (proporționalitatea) 

• Precis 

• Depozitate nu mai mult decât este necesar („dreptul de a fi uitat") 

• Prelucrate sub responsabilitatea și răspunderea Operatorului 

Care sunt normele privind prelucrarea legală a datelor? 
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă: 

• Persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc sau 

• Necesare pentru îndeplinirea unei sarcini instituționale a MRC sau a unei sarcini de 
interes public sau în exercitarea legitimă a autorității publice 

• Necesar pentru respectarea obligației legale a Operatorului 

• Necesar pentru executarea unui contract 

• Necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei terțe părți.

Prelucrarea datelor „sensibile" 
Ce sunt „datele sensibile"? 

Cele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele privind sănătatea 
și datele referitoare la identitatea sexuală. 

Norme speciale pentru prelucrarea datelor sensibile 

Prelucrarea acestor date este interzisă; 

Excepţii: Consimțământul explicit al persoanei vizate;

Respectarea drepturilor și obligațiilor operatorului în domeniul dreptului muncii; 

Protecția intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane;

Date făcute în mod vădit publice sau legale;

Scopurile medicinei preventive, diagnosticului medical, managementului serviciilor 
de îngrijire a sănătății, furnizării de îngrijire sau tratament. 

Care sunt principiile pentru efectuarea unei operațiuni de procesare de către un procesor? 
• Acționând numai la instrucțiunile operatorului;

• Conformitatea cu normele de protecție a datelor ale MRC;

• Respectarea confidențialității și a securității în conformitate cu politica de securitate 
a datelor a MRC;

• Atunci când operațiunea de prelucrare este efectuată prin intermediul unui 
prelucrător extern, principiile de mai sus sunt stipulate și într-un contract sau într-un 
alt act juridic obligatoriu. 

Care sunt principiile de prelucrare în scopuri de cercetare? 

Datele colectate de MRC în scopuri de cercetare pot fi prelucrate numai pentru obiec-
tivele științifice pentru care au fost colectate. Aceste date pot fi făcute publice numai dacă: 
persoana vizată și-a dat consimțământul sau persoanele vizate au făcut publice datele.

Drepturile persoanelor vizate și reclamațiile privind protecția datelor 

Persoanele vizate au dreptul: 

Să fie informați dacă, cum, de către cine și în ce scop sunt prelucrate datele lor; 

Rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; 

Ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea de către MRC este sau devine ilegală; 

Blocarea prelucrării datelor în condiții specifice.

În cazul în care persoanele vizate consideră că a avut loc o încălcare a principiilor de protecție 
a datelor acestea pot adresa o plângere Operatorului la următoarea adresă de e-mail: 
roxana.bodea@medianresearch.ro.

Confidențialitate și securitate

MRC asigură confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, atât 
pentru fișierele pe suport de hârtie, cât și pentru cele electronice. În acest sens, persoanele 
împuternicite de operator, indiferent dacă sunt angajate sau contractate de MRC, sunt obligate să 
respecte obligația de confidențialitate și nu prelucrează date decât la instrucțiunile operatorului. 

De asemenea, aceștia sunt informați cu privire la procedurile de securitate pe care trebuie 
să le urmeze atunci când prelucrează date cu caracter personal. 

Cum este protejată securitatea datelor cu caracter personal? 

Prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de exemplu, anonimizarea sau criptarea 
datelor cu caracter personal).

Care este scopul? 

Asigurarea unui nivel de securitate adecvat riscurilor reprezentate de prelucrarea și 
natura datelor cu caracter personal prelucrate. În special: Pentru a preveni orice divulgare sau 
acces neautorizat, distrugerea accidentală sau ilegală sau pierderea accidentală sau modificarea 
și pentru a preveni toate celelalte forme ilegale de prelucrare.

Decizia conține dispoziții specifice în ceea ce privește măsurile și riscurile specifice prelu-
crării datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate. Transferul de date Datele cu 
caracter personal pot fi transferate între MRC și părți terțe, numai în scopuri instituționale, și 
NUMAI atunci când toate părțile transferului dispun de garanții adecvate pentru protecția 
datelor cu caracter personal. Cerințe pentru transferul de date: datele sunt necesare pentru 
îndeplinirea legitimă a sarcinilor care țin de competența destinatarului sau datele sunt necesare 
pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care face obiectul exercitării autorității 
publice sau datele trebuie să fie transferate (sarcina probei asupra destinatarului) și nu există 
niciun motiv să se presupună că interesele legitime ale persoanei vizate ar putea fi prejudiciate.

Declinarea responsabilității: Rezumatul de mai sus este furnizat numai în scop informativ 
și nu înlocuiește sau înlocuiește în niciun fel documentele de reglementare relevante ale MRC.
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• Adecvat, relevant și neexcesiv în raport cu scopul (proporționalitatea) 

• Precis 

• Depozitate nu mai mult decât este necesar („dreptul de a fi uitat") 

• Prelucrate sub responsabilitatea și răspunderea Operatorului 

Care sunt normele privind prelucrarea legală a datelor? 
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai dacă: 

• Persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc sau 

• Necesare pentru îndeplinirea unei sarcini instituționale a MRC sau a unei sarcini de 
interes public sau în exercitarea legitimă a autorității publice 

• Necesar pentru respectarea obligației legale a Operatorului 

• Necesar pentru executarea unui contract 

• Necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei terțe părți.

Prelucrarea datelor „sensibile" 
Ce sunt „datele sensibile"? 

Cele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase 
sau filozofice, apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele privind sănătatea 
și datele referitoare la identitatea sexuală. 

Norme speciale pentru prelucrarea datelor sensibile 

Prelucrarea acestor date este interzisă; 

Excepţii: Consimțământul explicit al persoanei vizate;

Respectarea drepturilor și obligațiilor operatorului în domeniul dreptului muncii; 

Protecția intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane;

Date făcute în mod vădit publice sau legale;

Scopurile medicinei preventive, diagnosticului medical, managementului serviciilor 
de îngrijire a sănătății, furnizării de îngrijire sau tratament. 

Care sunt principiile pentru efectuarea unei operațiuni de procesare de către un procesor? 
• Acționând numai la instrucțiunile operatorului;

• Conformitatea cu normele de protecție a datelor ale MRC;

• Respectarea confidențialității și a securității în conformitate cu politica de securitate 
a datelor a MRC;

• Atunci când operațiunea de prelucrare este efectuată prin intermediul unui 
prelucrător extern, principiile de mai sus sunt stipulate și într-un contract sau într-un 
alt act juridic obligatoriu. 

Care sunt principiile de prelucrare în scopuri de cercetare? 

Datele colectate de MRC în scopuri de cercetare pot fi prelucrate numai pentru obiec-
tivele științifice pentru care au fost colectate. Aceste date pot fi făcute publice numai dacă: 
persoana vizată și-a dat consimțământul sau persoanele vizate au făcut publice datele.

Drepturile persoanelor vizate și reclamațiile privind protecția datelor 

Persoanele vizate au dreptul: 

Să fie informați dacă, cum, de către cine și în ce scop sunt prelucrate datele lor; 

Rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; 

Ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea de către MRC este sau devine ilegală; 

Blocarea prelucrării datelor în condiții specifice.

În cazul în care persoanele vizate consideră că a avut loc o încălcare a principiilor de protecție 
a datelor acestea pot adresa o plângere Operatorului la următoarea adresă de e-mail: 
roxana.bodea@medianresearch.ro.

Confidențialitate și securitate

MRC asigură confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, atât 
pentru fișierele pe suport de hârtie, cât și pentru cele electronice. În acest sens, persoanele 
împuternicite de operator, indiferent dacă sunt angajate sau contractate de MRC, sunt obligate să 
respecte obligația de confidențialitate și nu prelucrează date decât la instrucțiunile operatorului. 

De asemenea, aceștia sunt informați cu privire la procedurile de securitate pe care trebuie 
să le urmeze atunci când prelucrează date cu caracter personal. 

Cum este protejată securitatea datelor cu caracter personal? 

Prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate (de exemplu, anonimizarea sau criptarea 
datelor cu caracter personal).

Care este scopul? 

Asigurarea unui nivel de securitate adecvat riscurilor reprezentate de prelucrarea și 
natura datelor cu caracter personal prelucrate. În special: Pentru a preveni orice divulgare sau 
acces neautorizat, distrugerea accidentală sau ilegală sau pierderea accidentală sau modificarea 
și pentru a preveni toate celelalte forme ilegale de prelucrare.

Decizia conține dispoziții specifice în ceea ce privește măsurile și riscurile specifice prelu-
crării datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate. Transferul de date Datele cu 
caracter personal pot fi transferate între MRC și părți terțe, numai în scopuri instituționale, și 
NUMAI atunci când toate părțile transferului dispun de garanții adecvate pentru protecția 
datelor cu caracter personal. Cerințe pentru transferul de date: datele sunt necesare pentru 
îndeplinirea legitimă a sarcinilor care țin de competența destinatarului sau datele sunt necesare 
pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care face obiectul exercitării autorității 
publice sau datele trebuie să fie transferate (sarcina probei asupra destinatarului) și nu există 
niciun motiv să se presupună că interesele legitime ale persoanei vizate ar putea fi prejudiciate.

Declinarea responsabilității: Rezumatul de mai sus este furnizat numai în scop informativ 
și nu înlocuiește sau înlocuiește în niciun fel documentele de reglementare relevante ale MRC.
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