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 De fiecare dată când foloseşti internetul transmiţi informaţii despre tine. 
 Cu cât mai multe activităţi desfăşori online, cu atât mai important este 
 ca tu şi datele tale personale să beneficiaţi de protecţie. 
 UE propune modificări care vor consolida protecţia ta online. 
 Noile legi UE sunt concepute să te ajute să ai controlul asupra informaţiilor 
 tale şi să-ţi garanteze dreptul la protecţia datelor personale. 



 Dacă nu ştii cum sunt folosite informaţiile 
 tale este greu să ştii cui i le poţi încredinţa. 
 În viitor, vei fi mai bine informat iar datele tale 
 mai bine protejate. Aşa vei avea mai 
 multă încredere atunci când faci schimb 
 de date cu prietenii sau când faci cumpărături online. 

În cine poţi avea încredere? 



  Conform noilor legi, vei avea mai mult control 
  asupra felului în care acestea sunt folosite 
  datele tale. În plus, vei şti unde să mergi 
  şi cui să te adresezi dacă eşti nemulţumit. 

Recăpătarea 
controlului



RR



R
 De acum înainte, vei şti mai bine 
 cum sunt utilizate datele tale şi atunci 
 când este nevoia de permisiuea ta, 
 aceasta îşi va fi solicitată în mod 
 explicit. Dacă nu eşti mulţumit, te vei 
 putea râzgândi. Totul îţi va fi explicat 
 în mod clar astfel încât să înţelegi 
 deciziile pe care le iei.  

         Acordarea 
permisiunii şi 
         conştientizarea 
  acestui lucru  R



 Acestea îţi vor asigura aceeaşi protecţie a datelor 
 personale oriunde în cadrul UE. Datele tale vor fi protejate 
 şi în afara UE. Aşadar, vei beneficia de un nivel ridicat 
 de protecţie indiferent de locul în care datele tale personale 
 sunt stocate sau tratate. Veşti bune pentru tine, pentru 
 întreprinderi şi economie. 

Un singur set de reguli

 Şi setările 
 tuturor site-urilor vor trebui să-ţi respecte 
 confidenţialitatea. Când utilizezi o reţea 
 socială, vei şti că datele tale sunt protejate 
 cu excepţia cazului în care tu însuţi decizi 
 să modifici setările de confidenţialitate. 

Conceput pentru 
a-ţi proteja 
confidenţialitatea 



 Nu este întotdeauna uşor să ştergi definitivn
 informaţiilor tale personale după ce acestea au fostn
 făcute publice. Cu noile reguli, va fi mult mai simplun
 să-ţi recuperezi datele. Şi să le elimini în întregimen
 sau să le transmiţi unui alt furnizor de servicii,n
 dacă aceasta este decizia ta.n 

     Ce se întâmplă dacă pur 
şi simplu doreşti
 să fii uitat?

Conceput pentru 
a-ţi proteja 
confidenţialitatea 



©





 Noile legi UE instituie standarde ridicaten
 şi au fost concepute să învingă timpul.n
 Sunt sigure, simple şi eficiente iar noin
 sperăm că vor deveni un model de urmatn
 la nivel mondial.n

Instituirea 
standardului

 Întrucât datele tale sunt deseori colectate,n
 procesate şi stocate în afara UE, ele vorn
 continua să fie protejate şi la nivel mondialn
 pentru cloud computing sau poşta electronicăn
 de tip web, spre exemplu.n 

Protecţia 
datelor tale 
la nivel mondial  



Ce se întâmplă dacă 
datele tale se pierd 

sau sunt furate?
 În prezent, dacă datele tale sunt pierdute 
 sau furate, poate dura o vreme până afli. 
 De acum înainte, dacă acest lucru se întâmplă 
 iar urmările sunt preconizate a fi grave, 
 atunci în mod obligatoriu tu şi Autoritatea pentru 
 protecţia datelor din ţara în care locuieşti veţi 
 fi informaţi cât mai curând posibil. 

Protecţia 
datelor tale 
la nivel mondial  



!
!

  Acestea îţi vor oferi dreptul de a afla cine îţi foloseşte datele şi de ce 
 şi de a şti dacă siguranţa datelor tale este în pericol. 
 Şi, desigur, îţi vor oferi dreptul de a fi uitat. 

 Află mai multe pe http://ec.europa.eu/justice/data-protection-reform  

      Şi în cele 
din urmă  Noile legi UE îţi vor acorda controlul asupra 

 informaţiilor personale pe care le transmiţi online. 
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