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GL244 ANEXA II — Întrebări frecvente 

 

Ce este o autoritate de supraveghere principală? 

 

În GDPR, regula generală este ca supravegherea activității de prelucrare transfrontalieră sau a 

activității care implică cetățenii din mai multe țări din UE să fie condusă de o singură 

autoritate de supraveghere numită autoritate de supraveghere principală. Acest concept este 

cunoscut drept principiul ghișeului unic.  

O autoritate de supraveghere principală este un organism care poartă responsabilitatea primară 

pentru abordarea unei activități de prelucrare transfrontalieră, de exemplu, atunci când o 

societate care desfășoară activități de prelucrare în mai multe state membre face obiectul unei 

investigații.  

 

Autoritatea principală va coordona operațiunile care implică autoritățile de supraveghere 

vizate, în conformitate cu articolele 60-62 din regulament (de exemplu, ghișeul unic, asistența 

reciprocă și operațiunile comune). Aceasta va prezenta orice proiect de decizie autorităților de 

supraveghere respective interesate de această chestiune. 

 

Ce este prelucrarea transfrontalieră? 

 

Mecanismul autorității de supraveghere principale este declanșat doar în contextul prelucrării 

transfrontaliere. Prin urmare, este necesar să se identifice dacă prelucrarea transfrontalieră 

este în curs de desfășurare. 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (23) din regulament, „prelucrare transfrontalieră” 

înseamnă fie:  

- prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor 

din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de 

operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator 

are sedii în cel puțin două state membre; sau fie 

 

- prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui 

singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe 

teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a 

afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre. 

Ce înseamnă „afectează în mod semnificativ”? 

 

Regulamentul nu definește sintagma „afectează în mod semnificativ”. 

 

Autoritățile de supraveghere vor interpreta sintagma „afectează în mod semnificativ” de la caz 

la caz. Vom ține seama de contextul prelucrării, tipul datelor, scopul prelucrării și factori 

precum problema dacă prelucrarea: 

- cauzează sau este susceptibilă de a cauza daune, pierderi sau suferință persoanelor; 

- are sau este susceptibilă de a avea un efect real în sensul limitării drepturilor sau al 

negării unei oportunități; 

- afectează sau este susceptibilă de a afecta sănătatea, bunăstarea sau liniștea sufletească 

a persoanelor; 

- afectează sau este susceptibilă de a afecta situația sau circumstanțele financiare sau 

economice ale persoanelor; 
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- expune persoanele unor situații de discriminare sau tratament inechitabil; 

- implică analiza unor categorii speciale de date cu caracter personal sau a altor date cu 

caracter intruziv, în special a datelor cu caracter personal ale copiilor; 

- determină sau este susceptibilă de a determina modificarea semnificativă a 

comportamentului persoanelor; 

- are consecințe improbabile, neanticipate sau nedorite pentru persoane;  

- dă naștere unor situații jenante sau altor situații cu efecte negative, inclusiv dăunează 

reputației, sau 

- implică prelucrarea unei game largi de date cu caracter personal. 

Cum este identificată autoritatea de supraveghere principală pentru operator? 

 

Odată ce s-a stabilit că prelucrarea în cauză constituie prelucrare transfrontalieră, trebuie să 

fie identificată autoritatea de supraveghere principală.  

 

În conformitate cu articolul 56 din regulament, autoritatea de supraveghere din țara în care se 

află sediul principal al organizației va fi autoritatea principală. 

 

În cazul în care o organizație are un singur sediu în UE, însă prelucrarea afectează în mod 

semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din mai 

multe state membre, autoritatea de supraveghere principală este autoritatea de supraveghere 

din locul în care este stabilit sediul unic respectiv.  

 

În cazul în care o organizație are mai multe sedii în UE, principiul este acela că sediul 

principal este locul administrației centrale a organizației în cauză. Însă, dacă există un alt 

sediu care ia decizii cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare, și are autoritatea de a 

dispune punerea în aplicare a acestor decizii, acel sediu devine sediul principal. Operatorii 

sunt cei care stabilesc în mod clar locul în care se iau deciziile privind scopurile și mijloacele 

de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Cu titlu ilustrativ, dacă o societate desfășoară una sau mai multe activități de prelucrare 

transfrontalieră și toate deciziile privind prelucrarea transfrontalieră sunt luate la sediul 

administrativ central din UE, va exista o singură autoritate de supraveghere principală pentru 

toate activitățile de prelucrare transfrontalieră. Aceasta va fi autoritatea de supraveghere din 

locul în care se află administrația centrală a societății.  

 

Cu toate acestea, în cazul în care o societate desfășoară mai multe activități de prelucrare 

transfrontalieră, iar deciziile privind mijloacele și scopurile prelucrării sunt adoptate în 

diferite sedii, vor exista mai multe autorități de supraveghere principale. Acestea vor fi 

autoritățile din locul în care se află sediile care iau decizii cu privire la activitățile de 

prelucrare transfrontalieră respective. Pentru a beneficia pe deplin de mecanismul ghișeului 

unic, cu o singură autoritate de supraveghere principală pentru toate activitățile de prelucrare 

transfrontalieră, societățile ar trebui să aibă în vedere organizarea într-un singur loc a 

autorității decizionale cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Ce criterii sunt utilizate pentru a identifica autoritatea de supraveghere principală a 

operatorului? 

 

Factorii de mai jos sunt utili pentru stabilirea locației în care se află sediul principal al 

operatorului: 
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- Acesta are un singur sediu în UE?  

În caz afirmativ și dacă prelucrarea afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă 

de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din mai multe state membre, 

autoritatea de supraveghere principală este autoritatea de supraveghere din locul în 

care este stabilit sediul unic respectiv.  

- Acesta are un sediu central în UE? 

 

o În caz afirmativ, care este rolul acestuia, iar deciziile cu privire la scopurile și 

mijloacele de prelucrare sunt luate la acest sediu, și acest sediu are autoritatea 

de a pune în aplicare decizii privind activitatea de prelucrare? 

 

o În caz contrar, există alte sedii: 

 

 în care se iau decizii cu privire la activități comerciale care implică 

prelucrarea datelor? 

 care dețin autoritatea de a dispune punerea în aplicare efectivă a 

deciziilor? 

 unde se află directorul (sau directorii) care poartă responsabilitatea 

generală de gestionare pentru activitatea de prelucrare transfrontalieră? 

 unde operatorul sau persoana împuternicită de către operator este 

înregistrat(ă) ca societate în cazul în care acesta sau aceasta se află pe 

un singur teritoriu? 

Cum este identificată autoritatea de supraveghere principală pentru persoanele 

împuternicite de către operatori? 

 

De asemenea, regulamentul permite persoanelor împuternicite de către operator care fac 

obiectul regulamentului și care au sedii în mai multe state membre să beneficieze de sistemul 

„ghișeului unic”. 

 

Articolul 4 alineatul (16) litera (b) prevede că sediul principal al persoanei împuternicite de 

către operator va fi locul administrației centrale al persoanei împuternicite de către operator în 

UE sau, în cazul în care nu există o administrație centrală în UE, sediul din UE în care se 

desfășoară activitățile de prelucrare principale (ale persoanei împuternicite de către operator). 

 

Cu toate acestea, conform considerentului 36, în cazurile care implică atât operatorul, cât și 

persoana împuternicită de către operator, autoritatea de supraveghere principală competentă 

va fi autoritatea pentru operator. În această situație, autoritatea de supraveghere a persoanei 

împuternicite de către operator este considerată a fi o „autoritate de supraveghere vizată” și ar 

trebui să participe la procedura de cooperare. 


