
GDPR: Notă de confidențialitate 
  

Există un număr de factori în GDPR (Regulamentul general privind protecția datelor), care din 

mai 2018 va schimba modul în care companiile comunică cu utilizatorii și le procesează 

informațiile personale. 

Unul dintre factorii fundamentali sunt anunțurile privind confidențialitatea - cum explică 

organizațiile utilizatorilor în momentul colectării datelor, ceea ce se poate întâmpla cu 

informațiile lor. Mai jos, vom explica ce sunt anunțurile de confidențialitate și vom prezenta 

câteva exemple de bune practici care par să fie conforme cu GDPR. 

Știm cu toții că politicile de confidențialitate sunt lungi 

 

Cine a citit vreodată o politică de confidențialitate? Cu adevărat? 

Cele mai multe dintre ele nu sunt la fel de absurde ca termenii și condițiile iTunes ( acum un 

roman grafic ), dar  o lucrare făcută de McDonald și Cranor estimează că dacă o persoană 

obișnuită citește fiecare politică de confidențialitate pentru fiecare site pe care l-a vizitat într-

un an, i-ar lua aproximativ 244 de ore. 

În 2010, politica de confidențialitate Facebook a fost mai lungă decât cea a Constituției 

Statelor Unite. 

GDPR încearcă să găsească o soluție prin care să simplifice aceste politici de confidențialitate 

care pot fi în continuare documente lungi și greoaie. Cert este că utilizatorii trebuie să fie 

conștienți pentru ce își dau consimțământul. 

 

GDPR solicită claritate printr-o notificare privind 

confidențialitatea 

 

Cum trebuie să fie solicitarea privind confidențialitatea: 

 concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă; 

 scrisă în limbaj clar, în special dacă este adresată unui copil; 

 gratuită.   

Acest lucru înseamnă că un simplu link către politica de confidențialitate în timpul 

înregistrării nu va fi suficient. Transparența este foarte importantă, de aceea claritatea în 

momentul transmiterii notificării de confidențialitate este vitală.   

https://econsultancy.com/hello/gdpr-for-marketers/
https://www.theguardian.com/books/2017/mar/08/terms-and-conditions-itunes-t-and-c-graphic-novel-robert-sikoryak-interview
https://www.theguardian.com/books/2017/mar/08/terms-and-conditions-itunes-t-and-c-graphic-novel-robert-sikoryak-interview
http://lorrie.cranor.org/pubs/readingPolicyCost-authorDraft.pdf
https://thenextweb.com/socialmedia/2010/05/13/facebooks-privacy-policy-is-longer-than-the-us-constitution/#.tnw_LY8UM64s


Orice notificare privind confidențialitatea trebuie să răspundă următoarelor întrebări:  

 Ce informații sunt colectate? 

 Cine le colectează? 

 Cum se colectează? 

 De ce se colectează? 

 Cum vor fi folosite datele colectate? 

 Cu cine vor fi împărtășite? 

 Care va fi efectul acestei situații asupra persoanelor în cauză? 

 (Pentru mai multe detalii cu privire la ce informații ar trebui furnizate persoanelor vizate la 

momentul colectării datelor, ar trebui să se verifice articolul 13 din GDPR, în special 

alineatele 1 și 2).  

 

Cum arata o notă de confidențialitate? 

Indicat ar fi să nu fie la fel de lungă asemeni unei politici de confidențialitate sau asemeni 

întrebărilor de mai sus. În mare trebuie să fie foarte clar ce se va întâmpla cu datele 

personale, de cine și cu cine vor fi împărtășite. 

Iată un exemplu: 



 

După cum se poate observa, notificarea privind confidențialitatea face parte din obținerea 

consimțământului de la utilizator (sau de a le spune despre interesele legitime) și este 

prezentat în momentul colectării datelor. Când se planifică anunțurile de confidențialitate, 

trebuie să se știe că pot fi necesare mai multe informații față de cele indicate în exemplul de 

mai sus. Aceste informații depind în funcție de ce informații doriți să utilizați sau cu ce scop.  

Există două concepte de politică de confidențialitate: notificare UX (user experience) și 

notificările in-time . Prima opțiune permițe utilizatorilor să acceseze informații, cererea este 

ușor de înțeles și apoi dacă se dorește se pot aprofunda informațiile.  

Următorul exemplu este realizat pe trei nivele. Primul este o întrebare titulară (cum vom 

folosi informațiile), al doilea conține informația despre procesare și partajare și a treia este 

hyperlink-ul la secțiunea relevantă a unei politici complete de confidențialitate. 

Această opțiune este o modalitate bună de a salva spațiul într-un interfață mobilă. 



 

 

Notificări în timp real privind confidențialitatea 

Un alt exemplu util, în special pentru interfețele mobile, este anunțul de confidențialitate just-

in-time (în timp real). 

După cum se poate observa mai jos, atunci când utilizatorul tastează într-un câmp de date, 

informațiile relevante sunt afișate la momentul respectiv cu un indiciu de stil pop-up. 



 

Cine adoptă unele dintre aceste modele? 

Microsoft 

Ca și în cazul multor companii, Microsoft se ocupă serios de partea legală. Când se începe 

completarea câmpurilor dintr-un cont de e-mail Outlook, se va putea vedea că în momentul 

completării este folosită tehnica just-in-time menționată mai 



sus.  

 

Notificare privind confidențialitatea de la Microsoft 

Cu toate acestea, Microsoft nu include o notă de confidențialitate la sfârșitul formularului. În 

mod cert, ar trebui să existe niște informații despre cum vor fi folosite datele și în ce mod.  

Microsoft ar trebui să primească aplauze, totuși, pentru utilizarea stratării atunci când un 

utilizator face clic pe politica de confidențialitate. După cum se poate vedea mai jos, există idei 

sub formă de întrebări pe care se poate face clic, apar informații de top-line și apoi link-uri 

către informații mai detaliate. 



 

Age of UK 

În momentul când se dorește să se facă o donație față de Age of UK, apare o notificare clară 

privind confidențialitatea. Age of UK explică într-un mod simplu și detaliază motivul într-un 

mod convingător, apoi există un link către o politică de confidențialitate mai detaliată. 

Trebuie subliniat faptul că marketingul direct poate avea la bază interese legitime (nu 

întotdeauna acordă consimțământul, deși individul trebuie însă să fie conștient la colectarea 

datelor). E-mail marketingul este posibil atât prin intermediul legislativei PECR cât și prin 

GDPR, în funcție de nivelul procesării datelor. 



 

Politica de confidențialitate a organizației caritabile este parțial prezentată mai jos și a fost 

actualizată în aprilie 2017. Aspectul informațiilor arată bine, este pregătit pentru regulamentul 

din acest an și include informații despre actualizarea detaliilor, securitate, transferului în afara 

Europei și a oricărui alt eveniment care ar putea avea loc.  



 

Începutul politicii de confidențialitate a Age of UK 

 

uSwitch 

USwitch are o interfață UX (User experience) foarte simplă pentru a compara prețurile la 

energie, dar include în formular câteva informații just-in-time. Demn de reținut este, de 

asemenea, utilizarea cuvântului "opțional" în câmpul numărului de telefon. 

 



 

Cu toate acestea, când se merge mai departe prin procesul de depunere a cotelor, nu se poate 

vedea o notificare evidentă privind confidențialitatea. Se poate argumenta că toate 

informațiile pe care le folosesc (consumul de energie etc.) sunt necesare pentru a furniza o 

cotă, dar ar fi totuși indicat să existe un alt anunț despre ceea ce se întâmplă cu datele 

utilizatorului. 

USwitch are o bună politică de confidențialitate, deși, asemănătoare cu Age of UK, cu titluri 

clare și o serie de informații actualizate. 

Nu uita... 

Există probabil exemple mai bune dar să nu uiți că așteptările consumatorilor sunt 

esențiale. Trebuie să oferi în mod activ informații privind confidențialitatea dacă: 

 colectezi informații sensibile; 

 utilizarea intenționată a informațiilor este susceptibilă de a fi neașteptată sau 

inacceptabilă; 

 furnizarea de informații cu caracter personal sau în caz contrar va avea un efect 

semnificativ asupra persoanei; 

 informațiile vor fi comunicate unei alte organizații într-un mod în care utilizatorii nu 

se așteaptă. 

 

Promovarea transparenței nu este un concept nou 

 

Confidențialitatea și transparența nu este un concept nou care a apărut o dată cu GDPR-ul. 

Un exemplu care merită menționat este codul open source disponibil de la Application 

Developers Alliance. Aceștia au  încheiat un parteneriat  cu compania Intuit pentru a crea 

anunțurile privind confidențialitatea aplicațiilor (vezi mai jos), care respectă Mobile App 

Privacy Voluntary Code din SUA.  

https://www.appdevelopersalliance.org/resources/privacy-notices


 

Anunț de confidențialitate de la App Developers Alliance 

Un alt exemplu de încercare de conștientizare a importanței confidențialității este folosirea 

iconografiei. Nu există pictograme standard folosite pentru a desemna diferite nivele de 

confidențialitate sau de utilizare a datelor, dar aceastea sunt foarte tentante, deoarece GDPR 

se aplică utilizatorilor din întreaga Europă, iar imaginile sunt o limbă neutră.  

Aza Raskin de la Mozilla a realizat o serie de simboluri de confidențialitate inspirate de 

Creative Commons. Împreună cu un text scurt, standard, imaginile simplifică politica de 

confidențialitate, totuși există dificultăți când vine vorba de jurisdicție. 



 

 


