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Cuvânt înainte 
 
Acest Cod de Conduită (Codul) a fost redactat de un grup de lucru compus din reprezentanți delegați 
de Crucea Roșie Austriacă (Claire Schocher-Döring), Crucea Roșie Belgiană (Flandra) (Axel Vande 
Veegaete, Nadia Terweduwe), Crucea Roșie Britanică (Mark Baynham și Emily Knox), Crucea Roșie 
Germană (Jutta Hermanns), Biroul UE al Crucii Roșii (Olivier Jenard), Comitetul Internațional al Crucii 
Roșii (Romain Bircher, Massimo Marelli, Katja Gysin) și Federația Internațională de Cruce Roșie și 
Semilună Roșie (Christopher Rassi) (Grupul de lucru). Numeroși alți reprezentanți ai acestor 
organizații au luat parte la redactare, discuții și întâlniri, având contribuții importante. Grupul de 
Lucru a început discuțiile despre acest proiect la sfârșitul anului 2013 și a avut mai multe întâlniri de 
lucru în Mechelen (april 2014), Bruxelles (iulie 2014), Viena (septembrie 2014), Sofia (noiembrie 
2014) și Londra (ianuarie 2015), pe lângă multe alte conferințe telefonice și schimburi de e-mailuri. 
Codul a fost adoptat în cadrul Grupului de Lucru prin consens, integrând feedback-ul primit de la mai 
multe Societăți Naționale. 
 
Codul a fost considerat necesar din cauza (1) numeroșilor actori implicați din partea Mișcării 
Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie (Mișcarea) ce operează în cadrul Rețelei de Legături 
Familiale și nevoia lor de a transfera informații în cadrul Mișcării și către alți actori și (2) schimbărilor 
mediului de reglementare din Europa și din întreaga lume referitor la legile și standardele despre 
protecția datelor cu caracter personal. Codul stabilește minimele principii, angajamente și proceduri 
pe care trebuie să le respecte membrii Mișcării atunci când prelucrează informațiile în cadrul Rețelei 
de Legături Familiale. Codul caută să se alinieze celor mai stringente reglementări privind protecția 
datelor, mai ales în ceea ce privește legislația Uniunii Europene în această privință. Utilizatorii 
Codului trebuie să se asigure că se înscriu și în cadrul legislației naționale referitoare la aceste 
aspecte. Codul este un document de referință integrat în pachetul de bază de îndrumare al Mișcării 
în Restabilirea Legăturilor Familiale. Membrii Mișcării vor trebui să le adopte și să le transpună în 
procedurile lor standard. 
 
Codul oferă un instrument pentru a fi folosit de către toți membrii Mișcării în ceea ce privește 
drepturile și libertățile fundamentale ale indivizilor, mai ales în ceea ce privește dreptul la intimitate 
și protecția datelor cu caracter personal, afectate de activitățile RLF. Codul va inspira încredere în 
ceea ce privește activitatea Mișcării atât pentru persoane cât și pentru legislatori, dar și în ceea ce 
privește membrii Mișcării ce trebuie să transfere între ei date cu caracter personal referitoare la 
cazurile de Restabilire a Legăturilor Familiale. 
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Pagina de definiții 
 

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie (Mișcarea) 
Mișcarea este o mișcare internațională umanitară, a cărei misiune este să „prevină și să aline 
suferința umană oriunde s-ar găsi aceasta, să protejeze viața și sănătatea și să asigure respectul 
pentru ființa umană, mai ales în caz de conflict armat și alte urgențe, să lucreze pentru prevenirea 
bolilor și promovarea sănătății și asistenței sociale, să încurajeze voluntariatul și o disponibilitate 
constantă de a ajuta în rândul membrilor Mișcării, precum și un sentiment universal al solidarității în 
beneficiul celor ce au nevoie de protecția și asistența pe care o oferă Mişcarea”. 
 
Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), Societățile Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie 
(Societățile Naționale) și Federația Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie sunt componente 
ale Mișcării. 
 
Agenția Centrală de Căutări (ACC) 
Agenția Centrală de Căutări este un serviciu permanent în cadrul CICR, în acord cu prevederile celor 
patru Convenții de la Geneva și Protocoalele lor Adiționale și cu Statutul Mișcării. ACC – în cooperare 
cu alte componente ale Mișcării – preia activitățile de Restabilire a Legăturilor Familiale (RLF) în 
timpul conflictelor armate și altor situații de violență, dezastre sau alte circumstanțe ce necesită un 
răspuns umanitar. În concordanță cu Acordul de la Sevilia din 1997, cu Măsurile Suplimentare din 
2005 și cu strategia Mișcării 2008-2018 privind RLF, ACC are rolul de conducere în cadrul Mișcării în 
toate aspectele privitoare la RLF, ea coordonează operațiuni și are rolul de consultant tehnic pentru 
Societățile Naționale. 
 
Operatorul de date 
Operatorul de date desemnează orice componentă a Mișcării ce, de una singură sau împreună cu 
altele, determină scopul și mijloacele prelucrărilor de informații cu caracter personal. 
 
Prelucrătorul de date 
Prelucrătorul de date desemnează o persoană, o autoritate publică, o agenție sau altă organizație ce 
poate prelucra date în numele operatorului de date. 
 
Punct focal de protecție a datelor pentru RLF 
Punctul focal de protecție a datelor pentru RLF desemnează o persoană sau o unitate ce are 
responsabilitatea de a asigura respectarea Codului. 
 
Persoana vizată 
Persoana vizată desemnează o persoană efectivă (un individ) care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în mod deosebit prin trimiterea la datele sale personale. 
 
Pentru a determina dacă o persoană este identificabilă, este necesar să avem în vedere toate 
mijloacele pe care ne putem aștepta să le folosească un operator de date sau o altă persoană pentru 
a identifica persoana direct sau indirect. Pentru a stabili dacă mijloacele sunt suficient de probabil să 



fie folosite pentru a identifica persoana, e necesar să luăm în considerare toți factorii obiectivi, cum 
ar fi costurile și timpul necesar pentru a realiza identificarea, luând în considerare atât tehnologia 
disponibilă la momentul prelucrării, cât și progresele tehnologice. De aceea datele cu caracter 
personal nu includ și informațiile anonime, care nu se referă la o persoană reală identificată sau 
identificabilă, sau informațiile care sunt anonimizate astfel încât persoana vizată să nu fie sau nu mai 
poată fi identificabilă. Din acest motiv, Codul nu se referă la prelucrarea acestor informații anonime, 
inclusiv pentru scopuri statistice și de cercetare. 
 
Atunci când utilizează servicii online, persoanele pot fi asociate cu elemente de identificare online 
oferite de aparatele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele, cum ar fi adresa IP sau identificatori 
tip cookies. Acestea lasă urme care, atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte 
informații primite de servere, pot fi folosite pentru a crea profile ale persoanelor și a le identifica. 
Numerele, informațiile despre localizare, identificatorii online (cum ar fi adresele IP și identificatorii 
tip cookies) sau alți factori specifici de acest tip nu ar trebui considerate informații cu caracter 
personal dacă nu identifică o persoană sau nu fac ca o persoană să devină identificabilă. 
 
Membrii familiei 
Persoanele considerate membrii ai familiei sunt cel puțin: 

• Copii născuți în cadrul sau în afara unei căsnicii legale, copii adoptați și copii vitregi; 
• Parteneri de viață, uniți prin mariaj sau nu 
• Părinți, inclusiv socri și părinți adoptivi 
• Frați și surori de la aceiași părinți, de la părinți diferiți sau adoptați 
• Rude apropiate1 

Definițiile ce pot fi găsite în legislația națională vor trebui luate și ele în considerație. 
 
Minori 
Orice ființă umană sub vârsta de optsprezece ani, în afara cazului în care legea referitoare la copii 
stipulează că majoratul se atinge mai devreme. 
 
Alte persoane 
În afară de solicitant și persoana căutată, activitățile de RLF pot să privească și alte persoane, cum ar 
fi membrii familiei, martori, vecini, lideri ai comunității, alte persoane căutate, etc. 
 
Datele cu caracter personal 
Datele cu caracter personal înseamnă orice informație în legătură cu o persoană reală identificată 
sau identificabilă. O persoană reală identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau 
indirect, mai ales prin referire la informații cum ar fi numele, materiale audio-vizuale, un număr, o 
adresă, identificatori online pentru unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, psihologice, 
genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane. 
 

                                                           
1 În multe contexte socio-culturale, o familie îi poate include pe toți cei care trăiesc sub același acoperiș sau 
care au relații apropiate unii cu alții. Astfel, conceptul de familie trebuie să fie înțeles în funcție de practicile și 
recunoașterea socială. 



Datele cu caracter personal nu includ informații anonime, și anume, informații care (a) nu se referă la 
o persoană reală identificată sau identificabilă; sau (b) au fost anonimizate, astfel încât persoana 
vizată nu mai este identificabilă. 
 
Breșă în datele cu caracter personal 
Breșa în datele cu caracter personal înseamnă o breșă de securitate ce duce la un risc sau la o 
încălcare efectivă accidentală sau frauduloasă prin distrugerea, modificarea, dezvăluirea nepermisă 
sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alte moduri.  
 
Prelucrare /prelucrat 
Prelucrare /prelucrat desemnează orice operațiune sau set de operațiuni ce sunt realizate asupra 
datelor cu caracter personal sau categoriilor de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate 
sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
alterarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transfer, diseminarea sau altă 
operațiune de disponibilizare sau ștergerea. Un transfer de date, în cadrul sau în afara Mișcării, 
constituie o operație de prelucrare. 
 
Repere de prelucrare 
Reperele de prelucrare desemnează pași cheie în procedură. Trei repere importante trebuie 
înregistrate de către operatorii de date și includ: 

• Data înregistrării și sursa informațiilor colectate 
• Dacă doar prelucrarea pe bază de consimțământ este legală, orice limitare a 

consimțământului exprimată de către persoana vizată; 
• Data, tipul și rezultatul cererii persoanei vizate de exersare a dreptului asupra informațiilor; 
• Data calendaristică și destinatarul oricărui transfer de date; 
• Data calendaristică și mediul de publicare; 
• Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor (EIPD), dacă este realizată; 
• Încheierea dosarului; 
• Arhivarea, dacă este posibilă. 

 
Destinatar 
Destinatarul desemnează o persoană, autoritate publică, agenție sau o altă organizație, în afara 
persoanei vizate, operatorului de date sau prelucrătorului de date, către care sunt dezvăluite datele 
cu caracter personal. 
 
Activitățile de Restabilire a Legăturilor Familiale și activitățile în conexiune cu Restabilirea 
Legăturilor Familiale 
Restabilirea Legăturilor Familiale (RLF) este un termen generic ce descrie o gamă de activități menite 
să prevină separarea membrilor familiei, asistarea lor în restabilirea și menținerea contactului, 
precum și activități menite să lămurească soarta și localizarea persoanelor dispărute. 
 
Aceste activități pot fi legate de alte servicii de sprijin, cum ar fi oferirea de asistență psihologică, 
psihosocială, legală, administrativă și materială pentru familii și alte persoane afectate, programele 
de strămutare și reintegrare precum și serviciile de asistență socială (pentru detalii vezi Anexa I). 
 



Serviciile RLF 
Societățile Naționale și Delegațiile CICR din toată lumea au în structura lor persoane angajate 
specializate în dezvoltarea și implementarea de activități de RLF și în conexiune cu RLF. 
 
Rețeaua de Legături Familiale 
Atunci când familiile sunt separate și oamenii sunt dați dispăruți din cauza unor conflicte armate sau 
altor situații de violență, dezastre, migrare sau altor crize umanitare, trebuie făcut tot ce este posibil 
pentru aflarea de informații despre soarta și localizarea lor, restabilirea contactului dintre membri și, 
dacă este cazul, reunirea lor. 
 
Serviciile de RLF ale Societăților Naționale și ale CICR formează o singură rețea mondială, numită 
„Rețeaua Legăturilor Familiale”. ACC acționează ca un consultant tehnic și coordonator al acestei 
Rețele a Legăturilor Familiale. Puterea aceste rețele umanitare este capacitatea sa globală de a 
mobiliza angajații și voluntarii și de a acționa în conformitate cu aceleași principii și metodologii, 
dincolo de frontiere, în zone afectate de conflicte armate, alte situații de violență, dezastre, migrare 
și alte crize umanitare. 
 
Mai multe informații despre Rețeaua de Legături Familiale este disponibilă pe website-ul Legături 
Familiale: http://familylinks.icrc.org  
 
Persoană vulnerabilă 
În contextul acestui Cod, persoană vulnerabilă desemnează orice individ cu o capacitate scăzută de a-
și exprima dorințele liber, limpede și informat din cauza (i) impactului psihologic al separării familiei 
și condițiilor umanitare ce au afectat-o, sau (ii) complexitatea prelucrării necesare, fiindu-i dificil să 
aprecieze în deplină măsură riscurile și /sau oportunitățile implicate, sau o combinație din 
amândouă. 
 

1. Introducere 
 

1.1 Scopul acestui Cod de Conduită (Codul) 
 
Acest Cod stabilește principiile, angajamentele și procedurile minime pe care angajații RLF ai CICR, 
Societăților Naționale și FISCR trebuie să le respecte atunci când prelucrează date în cadrul 
activităților de RLF, pentru a (1) respecta legislația și standardele aplicabile de protecție a datelor; (2) 
permite fluxul neîntrerupt de date necesare pentru activitățile de RLF și (3) proteja drepturile și 
libertățile fundamentale ale solicitanților, persoanelor căutate și altor persoane, cum ar fi martorii 
sau alți membrii ai familiei, în conexiune cu activitățile de RLF, în concordanță cu Dreptul 
Internațional Umanitar (DIU), Dreptul Internațional al Drepturilor Omului și alte standarde 
internaționale, mai ales în legătură cu dreptul la intimitate și la protejarea datelor cu caracter 
personal.  
 

1.2  Aplicarea Codului 
 

1.2.1 Restabilirea Legăturilor Familiale 

http://familylinks.icrc.org/


Acest Cod se aplică activităților de RLF și în conexiune cu RLF ale operatorilor de date 
(vezi Anexa 1) 
 

1.2.2 Datele cu caracter personal  
Acest Cod se aplică în prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv datele referitoare 
la persoane decedate) de către operatorii de date în ceea ce privește solicitanții, 
persoanele căutate și alte persoane în legătură cu activitățile de RLF. 

 
 

1.3 Rețeaua de Legături Familiale  
 
Convențiile de la Geneva din 1949, Protocoalele Adiționale din 1977, Statutele Mișcării Internaționale 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie (Statutul Mișcării), Rezoluțiile adoptate de Consiliul Delegaților și 
Rezoluțiile Conferinței Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii le acordă operatorilor de date un 
mandat de implicare în activitățile de RLF. 
 
Societățile Naționale execută acest mandat ca auxiliare față de autoritățile publice corespunzătoare 
în domeniul umanitar și au un rol unic în RLF în întreaga lume. Ele organizează, în strânsă legătură cu 
autoritățile publice, diferite servicii pentru a asista victimele conflictelor armate, dezastrelor naturale 
și ale altor urgențe pentru care se impune acordarea de ajutor. 
 

1.4 Principiile și regulile Mișcării 
 

1.4.1 Principiile fundamentale 
 
Operatorii de date își desfășoară activitatea în concordanță cu Principiile Fundamentale ale Mișcării: 
Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate. Toate 
prelucrările datelor cu caracter personal realizate de operatorii de date din serviciile RLF trebuie să 
fie compatibilă cu aceste principii. 
 

1.4.2 „Nu face rău” 
Serviciile RLF ale operatorilor de date fac tot posibilul pentru a evita să facă rău persoanelor prin 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 

1.4.3 Confidențialitatea și regulile dezvăluirii 
În cazurile în care persoana vizată împărtășește date în mod confidențial către operatorii de date, 
aceștia trebuie să respecte și să se asigure de securitatea informațiilor. 
 
Operatorii de date respectă toate obligațiile legale naționale, regionale sau internaționale și se supun 
restricțiilor descrise în acest capitol 1.4. În determinarea aplicabilității acestor obligații se va face 
referire la (1) orice privilegii, imunități sau scutiri de obligații ale operatorilor de date în țara sau 
regiunea respectivă și la (2) orice protecții legale derivate din Dreptul internațional, inclusiv DIU, și 
mandatate de Statutul Mișcării. 
 



1.4.4 Regulile operaționale existente 
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată în conformitate cu regulile RLF  ale Rețelei de 
Legături Familiale, cum ar fi "Restoring Family Links - a guide to National Red Cross and Red Crescent 
Societies"2 , "Assessing Restoring Family Links Needs - Handbook for National Societies and the 
ICRC", "Restoring Family Links in Disasters - Field Manual" și "Guidelines on Providing Restoring 
Family Links Services to Persons Separated as a Result of Migration"3, precum și Standarde 
Profesionale pentru  Munca de Protecție4 . 

 

2. Principiile de bază în prelucrare și angajamentele operatorilor de date 
 

2.1 Scopul declarat 
La momentul colectării datelor, operatorul de date va stabili și va decide scopul (scopurile) specific, 
explicit și legitim pentru care se realizează prelucrarea datelor. 
 
Prelucrarea datelor este realizată în primul rând cu scopul umanitar de a restabili legăturile familiale 
între oameni separați în urma unor conflicte armate, alte situații de violență, dezastre, migrare sau 
alte situații ce necesită un răspuns umanitar. 
 
Datele pot fi prelucrate pentru scopuri diferite față de cele enunțate inițial la momentul colectării 
informațiilor, în cazurile în care este nevoie de o prelucrare ulterioară pentru un obiectiv umanitar 
compatibil, cum ar fi activitățile în conexiune cu RLF, dar această prelucrare se menține în 
permanență în concordanță cu legile referitoare la protecția datelor cu caracter personal (pentru 
detalii, vezi Anexa 1). 
 

2.2 Prelucrarea legală și corectă 
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul de date se bazează pe unul sau mai 
multe dintre următoarele: 

• consimțământul persoanei vizate 
• interesul vital al persoanei vizate sau al altor indivizi 
• interesul public 
• interesul legitim al operatorului de date 
• respectarea unei obligații legale 

 
2.2.1 Consimțământul Persoanei vizate 

Consimțământul ca opțiune preferențială: consimțământul persoanei vizate este favorizat ca bază a 
prelucrării datelor cu caracter personal. Consimțământul trebuie să fie oferit limpede prin orice 
metodă, permițând o exprimare liberă, clară și informată a dorințelor persoanei vizate, fie printr-o 
afirmație scrisă, orală sau de altă natură, fie printr-o acțiune afirmativă a persoanei vizate ce 
semnifică acordul lor pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal. Consimțământul acoperă 
toate activitățile de prelucrare întreprinse în același scop. Persoana vizată va primi explicații despre 
următoarele aspecte, într-un limbaj cât mai simplu: 

                                                           
2 În curs de revizuire 
3 Documentele relevante pot fi găsite pe extranet-ul Family Links (în construcție) 
4 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm 



• Identitatea și datele de contact ale operatorului de date; 
• Scopul precis al prelucrării datelor sale cu caracter personal și o explicație a potențialelor 

riscuri și beneficii; 
• Faptul că operatorul de date poate prelucra datele sale pentru alte scopuri decât cele 

enunțate inițial la momentul colectării, dacă sunt compatibile cu un scop specific menționat 
mai sus; 

• Circumstanțele în care nu ar putea fi posibilă tratarea datelor sale personale cu maximă 
confidențialitate; 

• Drepturile și limitările persoanei vizate în ceea ce privește dreptul său de a accesa, corecta și 
șterge datele cu caracter personal și de a se opune ulterior la prelucrare; 

• Informații despre măsurile de securitate implementate de operatorul de date în ceea ce 
privește prelucrarea datelor; 

• Faptul că operatorul de date poate avea nevoie să le transfere într-o altă țară; 
• Informații despre politica operatorului de date în ceea ce privește păstrarea înregistrărilor 

(cât de mult timp sunt menținute informațiile și pașii întreprinși pentru a se asigura că 
informațiile sunt corecte și actualizate); 

• Dacă informațiile sale personale pot fi împărtășite cu o altă organizație (inclusiv alte 
componente ale Mișcării), cu autoritățile statului din țara de colectare a informațiilor sau din 
alte țări, sau dacă pot să fie difuzate public și exprimarea acordului ca datele să fie folosite 
după cum a fost explicat mai sus. 

 
Consimțământul poate fi doar parțial. Detaliile consimțământului, nivelul solicitat de confidențialitate 
și orice alte limitări aplicabile sunt înregistrate și vor însoți datele cu caracter personal pe tot 
parcursul prelucrării lor. 
 
Alternativele la consimțământ – mai ales în cazul în care consimțământul nu poate fi obținut /obținut 
în mod rezonabil, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza unuia dintre următoarele:  

• Interesul vital 
• Interesul public 
• Interesul legitim al operatorului de date 
• Respectarea unei obligații legale 

 
 Într-un asemenea caz, operatorul de date se va asigura, în măsura în care este posibil, că persoana 
vizată este conștientă de această prelucrare și este în măsură să se opună la prelucrare dacă dorește. 
 

2.2.2 Interesul vital 
Există presupunerea că prelucrarea datelor cu caracter personal de către serviciile RLF ale 
operatorului de date, pentru a restabili legăturile de familie, a stabili soarta și a localiza o persoană 
dispărută și a furniza asistență și protecție de urgență, este în interesul vital al persoanei vizate în 
anumite situații, dar mai ales în următoarele cazuri: 

• Când o persoană vizată este căutată de rudele sale, declarată dispărută, lipsită de libertate, 
supusă unor abuzuri sau posibil decedată; 



• Când persoana vizată este vulnerabilă și nu este în măsură să ofere un consimțământ liber și 
informat, nici să anticipeze sau să înțeleagă riscurile și beneficiile prelucrării datelor sale cu 
caracter personal. 

 
2.2.3 Interesul public 

Activitățile RLF și în conexiune cu RLF ale operatorului de date sunt de interes public, deoarece sunt 
exclusiv umanitare, după cum este subliniat în capitolul 1.3 de mai sus (pentru mai multe exemple, 
vezi Anexa 2). 
 

2.2.4 Interesul legitim 
Datele cu caracter personal sunt de asemenea prelucrate în circumstanțele în care este în interesul 
legitim al operatorului de date de a face acest lucru, cu condiția ca interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie în contradicție cu interesul legitim (pentru mai 
multe exemple, vezi Anexa 3).  
 

2.2.5 Respectarea unei obligații legale 
Operatorul de date va prelucra informațiile în acord cu orice prevedere legală în vigoare, cum ar fi 
respectarea legislației naționale și regionale și deciziilor instanțelor, și respectând Principiile 
Fundamentale ale Mișcării. Prevederile legale pot fi diferite de la țară la țară și de la situație la 
situație. 
 

2.3 Angajamentele de prelucrare 
 

2.3.1 Responsabilitate /Răspundere 
Operatorul de date se asigură că orice persoană sau entitate care are acces la datele personale și 
acționează în baza instrucțiunilor acestuia (și devine astfel un prelucrător), nu va prelucra asemenea 
date cu caracter personal decât în conformitate cu acest Cod de Conduită. Operatorul de date se 
asigură, de asemenea, că responsabilitățile fiecărei entități implicate în prelucrarea datelor cu 
caracter personal sunt clar alocate și se reflectă în clauze contractuale adecvate. Vezi capitolul 4 mai 
jos pentru mai multe informații despre transferul datelor către un terț atunci când se pune problema 
ca terțul destinatar să nu prelucreze datele strict în concordanță cu instrucțiunile operatorului de 
date. 
 

2.3.2. Prelucrarea datelor corespunzătoare, relevante și actualizate 
Date corespunzătoare – datele cu caracter personal prelucrate de către serviciile de RLF ale 
operatorului de date vor fi studiate pentru ca acesta să se asigure că sunt corespunzătoare, relevante 
și neredundante pentru scopul pentru care au fost colectate și prelucrate, cu excepția operației de 
arhivare. 
Acuratețea datelor – datele cu caracter personal vor fi suficient de corecte, complete și actualizate 
pentru scopul pentru care sunt colectate sau prelucrate. 
 

2.3.3. Protecția datelor prin construcție și ca preocupare de bază 
Măsuri tehnice și organizaționale adecvate vor fi luate pentru a îndeplini cerințele acestui Cod în 
construcția sistemelor de gestiune a datelor și prin stabilirea de proceduri pentru colectarea de date 
cu caracter personal. 



 
2.3.4 Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor (EIPD) 

În cazurile în care prelucrarea presupune riscuri specifice la adresa drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, cum ar fi operațiile de transfer, dezvăluire și publicare, operatorul de date va 
realiza, în măsura în care este posibil, o EIPD anterioară prelucrării, în consultare cu persoana vizată 
și cu alți stakeholderi, pentru a determina și a evalua mai ales: 

• Beneficiile prelucrării datelor; 
• Originea, natura, probabilitatea și severitatea acestor riscuri; 
• Măsurile adecvate ce trebuie luate pentru a demonstra că riscurile sunt minimizate și 

prelucrarea datelor cu caracter personal este conformă cu acest Cod și cu legile în vigoare. 
 
Rezultatul unei EIPD ar trebui să fie o scădere a riscului de a afecta în mod negativ și /sau a 
încălcărilor posibile ale drepturilor și libertăților persoanei vizate. Operatorul de date va documenta 
rezultatul și motivele ajungerii la acel rezultat. Operatorul de date se va asigura că măsurile 
întreprinse ca urmare a EIPD sunt implementate corespunzător și au efectul scontat. 
 

2.3.5 Documentarea prelucrării 
Operatorul de date se asigură că se păstrează documentele pe hârtie /în format electronic, 
construind (i) baze de date prin care realizează prelucrarea datelor personale, și (ii) repere cheie de 
prelucrare a datelor. Aceste repere sunt înregistrate în baza de date /dosarul individual al persoanei 
vizate.  
 

2.3.6 Păstrarea datelor 
Datele cu caracter personal vor fi arhivate sau șterse, în acord cu politicile de păstrare a datelor a 
serviciilor de RLF a operatorului de date, atunci când nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care 
au fost colectate, pentru alte prelucrări ulterioare sau pentru prelucrarea dintr-un alt motiv legitim 
/legal (vezi și capitolul 3.3). 
 

2.3.7 Securitatea datelor 
Se vor lua măsuri de securitate rezonabile din punct de vedere tehnic, fizic și organizațional în toate 
etapele prelucrării datelor pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, furtului, 
accesului neautorizat sau fraudulos sau dezvăluirii. Accesul la datele cu caracter personal este limitat 
la angajații operatorului de date, ce au nevoie de acest acces pentru a putea executa o sarcină sau 
livra un serviciu, având măsuri de siguranță și restricții de acces (pentru detalii, vezi Anexa 4). 
 

2.3.8 Breșele de securitate în cazul datelor cu caracter personal 
Operatorul de date va anunța persoana vizată despre apariția unei breșe în sistemul de securitate a 
datelor cu caracter personal dacă acest lucru va afecta drepturile și libertățile persoanei. 
 
Scopul acestei notificări este minimizarea riscului efectelor negative asupra persoanei vizate. 
 
Operatorul de date poate decide dacă informarea privind o breșă în securitatea datelor cu caracter 
personal către persoana vizată nu este necesară dacă sunt valabile unul sau mai multe dintre 
următoarele criterii: 



• Operatorul de date a implementat măsuri de protecție organizaționale, tehnologice și fizice 
adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate informațiilor afectate de breșă; 

• Operatorul de date a luat măsuri ulterioare pentru a se asigura că drepturile și libertățile 
persoanei nu mai sunt expuse riscului de a fi în mod serios afectate; 

• Ar implica un efort disproporționat, mai ales în ceea ce privește aspectele logistice și de 
securitate, sau în ceea ce privește numărul de cazuri implicate. În asemenea cazuri, 
operatorul de date trebuie să ia în considerare dacă ar fi mai potrivită o comunicare oficială 
sau o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-o manieră la fel de 
eficientă; 

• Ar afecta în mod negativ un interes public major, inclusiv viabilitatea operațiunilor 
operatorului de date; 

• Contactarea persoanei vizate, având în vedere contextul de securitate, ar putea pune în 
pericol persoana vizată însăși. 

 

3. Drepturile persoanelor vizate 
 

3.1 Informarea și accesul 
Atunci când colectează datele personale, sau cât mai curând după colectare, operatorul de date îi va 
oferi persoanei vizate, în condițiile de limitări logistice și de securitate, informații privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, verbal sau în scris, utilizând calea cea mai adecvată (pentru o listă de 
informații ce pot fi oferite, vezi Anexa 5). 
 
Persoanele vizate au dreptul de a obține în orice moment, la cerere, confirmarea privind prelucrarea 
de date cu caracter personal care îi privesc. În cazurile în care se prelucrează asemenea date cu 
caracter personal, ele au dreptul să primească acces la datele lor personale și la informațiile privind 
scopul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal și măsurile de siguranță adoptate. 
 
La cerere, li se oferă o copie a documentului (documentelor) ce conțin datele lor personale. 
 
Aceste prevederi nu se aplică dacă accesul la date trebuie să fie restricționat ca rezultat al: 

• Încălcării interesului public 
• Interesului de protejare a datelor și drepturile și libertățile celorlalți 
• Imposibilității redactării corespunzătoare a documentului respectiv  

Operatorul de date va menține o situație a cererilor de accesare și a rezultatelor acestor cereri, 
inclusiv categoriile de date cu caracter personal dezvăluite și /sau refuzul accesului la informații. 
 

3.2 Dezvăluirea față de membrii familiei și tutori 
O cerere de dezvăluire a datelor cu caracter personal din partea unui membru al familiei sau al 
tutorelui legal al unui copil sau al unei alte persoane vizate care nu poate exprima consimțământul 
datorită unei incapacități este presupusă a fi în interesul acelei persoane și, prin urmare, este 
aprobată, cu excepția cazurilor în care există motive serioase de a bănui contrariul. Persoana afectată 
ar trebui să fie consultată, când este posibil, pentru a stabili dacă s-ar opune unei asemenea 
dezvăluiri. 
 



3.3 Rectificare și ștergere 
Rectificare – operatorul de date va răspunde la cererile de corectare a datelor cu caractere personal, 
mai ales în cazurile în care acestea sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date va comunica 
rectificările efectuate către destinatarii datelor cu caracter personal, în afara cazului în care 
rectificarea nu este semnificativă, sau comunicarea presupune un efort disproporționat. 
 
Ștergere – O persoană vizată are dreptul de a i se șterge datele cu caracter personal din baza de date 
activă a operatorului de date în oricare dintre următoarele cazuri: 

• Nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care datele cu caractere personal au fost 
colectate sau nu mai sunt necesare pentru prelucrări ulterioare; 

• Persoana vizată și-a retras consimțământul de prelucrare și nu există o altă justificare pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal; 

• Persoana vizată se opune cu succes prelucrării datelor sale cu caracter personal; 
• Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unei persoane vizate nu este în conformitate cu 

acest Cod. 
 
Totuși, păstrarea datelor cu caracter personal ale unei persoane vizate este permisă atunci când este 
necesară sau justificată: 

• În scopuri istorice, statistice sau științifice, cum ar fi acțiunea de documentare întreprinsă de 
un operator de date în exercitarea atribuțiilor sale în cadrul Convențiilor de la Geneva din 
1949, Protocoalele Adiționale până în 1977 și /sau Statutul Mișcării; 

• Din motive de interes public în domeniul sănătății publice;  
• În vederea publicării de către orice persoană a unui material jurnalistic, literar sau artistic, 

prin exercitarea dreptului la expresie și informare. 
 
Mai mult, păstrarea perpetuă a datelor cu caracter personal ale unei persoane vizate va fi permisă 
acolo unde este cerută de lege. O persoană vizată va fi anunțată de o decizie luată la cererea sa, care 
va fi înregistrată de operatorii de date. 
 
Operatorul de date își rezervă dreptul de a respinge o cerere de rectificare sau ștergere din partea 
unei persoane vizate dacă apreciază că această cerere a fost făcută de persoana vizată sub presiune 
și /sau în cazul în care ștergerea ar fi detrimentală intereselor vitale ale persoanei vizate. 
 
Operatorul de date va comunica destinatarilor ștergerea datelor cu caracter personal și le va cere să 
șteargă orice trimiteri sau copii ale acestor date, în afara cazului în care datele șterse nu sunt 
semnificative sau comunicarea presupune un efort disproporționat. 
 

3.4 Opunerea față de prelucrare 
O persoană vizată are dreptul de a se opune, în baza situației sale particulare justificative, prelucrării 
datelor sale cu caracter personal, prelucrare bazată pe interesul legitim al operatorului de date sau în 
interesul public. În cazul în care opoziția este acceptată, datele cu caractere personal nu vor mai fi 
prelucrate până când operatorul de date nu demonstrează că deține motive legitime mai puternice 
pentru a continua prelucrarea. 
 



Atunci când opunerea este acceptată, operatorul de date va transmite această poziție la destinatarii 
datelor, în afara cazului în care acest lucru presupune un efort disproporționat. 
 

3.5 Căile de contestare 
O persoană vizată adresează o cerere către operatorul de date ce oferă un răspuns într-un interval de 
timp rezonabil, cel mult în intervalul de timp impus de către lege. 
 
Personalul care primește o cerere din partea persoanei vizate: 

• Va accepta cererea și îi va comunica persoanei vizate cum a fost sau va fi satisfăcută cererea, 
sau 

• Va informa persoana vizată de ce nu va fi sau de ce nu poate fi satisfăcută cererea sa, și 
• Va informa persoana vizată despre posibilitatea formulării unei plângeri către operatorul de 

date. 
 
 

4. Prevederi speciale privind transferul de date 
 

4.1 Principii generale 
4.1.1 Fundamentare 

Activitățile de RLF și în conexiune cu RLF adesea presupun transfer în străinătate a datelor cu caracter 
personal între operatori. 
Serviciile RLF ale unui operator de date pot fi nevoite să transfere datele cu caractere personal unor 
entități cum ar fi organizații non-guvernamentale (ONG-uri), organizații internaționale, autorități și 
terți necesari pentru activitățile de RLF și în conexiune cu RLF. 
Aceste transferuri au loc în acord cu activitățile din Rețeaua de Legături Familiale, după cum este 
subliniat în capitolul 1.3; prin urmare ele sunt realizate fundamentându-se pe interesul public și pe 
principiile și regulile Mișcării stabilite în capitolul 1.4. 
În plus, în cele mai multe cazuri aceste transferuri vor avea loc pe baza unui consimțământ și /sau 
protejează interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane. 
 

4.1.2 Principii generale aplicabile transferului de date 
Un transfer de date, în cadrul sau în afara Mișcării, constituie o operație de prelucrare. Prin urmare, 
se supune Principiilor de Bază precizate în capitolul 2 și Drepturilor persoanelor vizate precizate în 
capitolul 3. Cu toate acestea, transferul constituie o operație de prelucrare deosebit de delicată. Prin 
urmare, unele cerințe de prelucrare, cum ar fi EIPD, informarea persoanei vizate și securitatea 
datelor, sunt deosebit de importante. 
După cum s-a precizat în capitolul 3.1 de mai sus, transferul către toți terții probabili este anticipat 
înainte de /la momentul colectării și este obținut, pe cât este posibil, consimțământul persoanei 
vizate pentru transferul datelor cu caracter personal. 
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către persoane sau organizații dacă nu au fost luate 
măsuri de siguranță corespunzătoare, luând în considerare caracterul sensibil al datelor, urgența 
acțiunii umanitare și limitările logistice și de securitate, după cum sunt ele detaliate în acest Cod. 
 

4.1.3 Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor în cazul transferului 



Cerința de efectuare a unei EIPD este importantă mai ales în cazul transferurilor. Prin urmare, în 
cazurile în care transferul datelor poate prezenta anumite amenințări la adresa drepturilor și 
libertăților persoanelor vizate, operatorul de date va realiza o EIPD (vezi Anexa 6 pentru instrucțiuni) 
înaintea transferului, după cum este precizat în capitolul 2.3.4 de mai sus. 
 

4.1.4 Condiții 
Transferurile de date sunt supuse următoarelor condiții cumulative: 

• Prelucrarea din partea destinatarilor este strict limitată la scopurile specifice ale activităților 
de RLF și în conexiune cu RLF și alte scopuri compatibile; 

• Cantitatea și tipul de date cu caracter personal este limitată strict la nevoia destinatarului de 
atingere a scopului propus sau a prelucrării ulterioare propuse; 

• Transferul este compatibil cu așteptările rezonabile ale persoanei vizate. 
 

4.1.5 Documentarea transferurilor de date 
Operatorul de date se va asigura că documentele pe hârtie /în format electronic referitoare la 
transfer sunt păstrate (vezi și 2.3.5). 
Înregistrările despre transfer ar trebui să includă toate cele de mai jos: 

• numele destinatarului; 
• scopul precizat al transferului; 
• data transferului; 
• descrierea categoriilor de date cu caracter personal ce au fost transferate; 
• orice limitare a utilizării datelor agreată de către destinatar 

 
4.1.6 Acorduri 

După cum este precizat în secțiunea 4.1.2, un transfer de date cu caracter personal poate avea loc 
dacă operatorul de date este mulțumit de existența unor măsuri de siguranță în ceea ce privește 
protecția datelor cu caractere personal de către destinatar. Măsuri de siguranță corespunzătoare pot 
fi stabilite prin încheierea, acolo unde este posibil, de acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în relația cu terții din afara Mișcării oricând se au în vedere transferuri de date. 
Chiar și atunci când se încheie acorduri, nu este adecvat transferul anumitor categorii de informații. 
 

4.2 Metode de transfer 
În cazul unui transfer, se vor lua măsuri adecvate pentru a securiza transferul datelor cu caracter 
personal către terți. Nivelul de securitate adoptat și metoda de transfer vor fi pe măsura tipului și 
gradului de sensibilitate a datelor cu caracter personal, și al riscurilor evidențiate de EIPD. 
 

5. Prevederi speciale privind publicarea datelor 
 

5.1 Principii generale 
Publicarea datelor cu caracter personal de către operatorul de date constituie o operațiune de 
prelucrare. Prin urmare, este supusă Principiilor Generale enunțate în Capitolul 2 și Drepturilor 
Persoanelor vizate enunțate în Capitolul 3. Publicarea constituie, totuși, o operație de prelucrare 
deosebit de delicată. Odată ce au fost publicate, operatorul de date și persoana vizată pierd, în mare 



măsură, puterea de control asupra modului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Prin 
urmare, principiile adiționale enunțate în acest capitol vor fi și ele respectate. 
 
Respectând rezultatele EIPD și ale prevederilor legale în vigoare, serviciile de RLF ale operatorului de 
date poate publica date cu caracter personal pentru a restabili legăturile familiale între persoane 
separate de conflicte armate, alte situații de violență, dezastre naturale și migrare. Asemenea 
informații pot include nume, fotografii, starea de moment (cum ar fi bine și sănătos, rănit, decedat, 
dispărut, strămutat) și poate fi publicat online, prin mijloacele de comunicare în masă, afișe, pliante 
sau alte mijloace potrivite scopului. 
În conformitate cu capitolul 2.2.1, consimțământul în ceea ce privește persoana vizată este condiția 
preferențială de publicare a datelor cu caractere personal. 
 

5.2 Evaluarea Impactului asupra Protecției Datelor pentru publicare datelor 
Cerința de realizare a unei  EIPD, enunțată în capitolul 2.3.4 de mai sus și în Anexa 6, este deosebit de 
importantă în contextul publicării datelor. 
 
În plus față de elementele precizate în capitolul 2.3.4 „Evaluarea Impactului asupra Protecției 
Datelor” de mai sus, în contextul publicării datelor EIPD va lua în considerare și următoarele 
elemente: 

• Legile și reglementările naționale de protecție a datelor cu caractere personal ce se referă la 
publicarea datelor; 

• Situația privind siguranța, respectul pentru drepturile omului și DIU și siguranța persoanei 
vizate într-o țară anume; 

• Dacă sunt de ajuns informații anonime /agregate, sau dacă este necesară publicarea datelor 
cu caracter personal, dacă alte mijloace de a proteja identitatea persoanelor vizate va servi 
scopului precizat al publicării (altfel de mijloace ar include, de exemplu, ne-asocierea unei 
fotografii cu nume /trăsături distinctive /localizare precisă); 

• Metoda și condițiile publicării; 
• Posibilitatea stabilirii unei limitări a utilizării de către terții ce ar dori să folosească datele 

publicate; 
• Posibilitatea de a specifica perioada în care anumite informații vor fi publicate pe un canal 

media anume și metoda de distrugere după ce a fost îndeplinit scopul respectivei publicări; 
• Utilitatea și adecvarea publicării, evaluate periodic de către operatorul de date; 
• Importanța protejării persoanelor vulnerabile, în contextul comunicării publice, de 

curiozitatea publicului. 
 
Dacă persoana vizată este o persoană vulnerabilă, vor fi avute în vedere aspecte suplimentare, 
inclusiv măsuri de siguranță pentru protejarea confidențialității și anonimității. Principiul de bază a 
protecției victimei este „să nu faci rău” și să acționezi în interesul superior al persoanelor vizate 
vulnerabile. 
 

5.3 Documentarea publicării de date 
Operatorul de date se asigură de înregistrarea unei situații a publicărilor efectuate. 
Înregistrările privind publicarea datelor includ: 



• Data publicării 
• Dacă este cazul, data la care trebuie revizuită fundamentarea publicării, în conformitate cu 

EIPD. 
• Dacă este cazul, data la care datele trebuie retrase de la publicare 
• Descrierea categoriilor de date cu caractere personal care au fost publicate; 
• Unde este posibil, detaliile canalului media utilizat. 

 

5.4 Datele ce vor fi publicate pentru RLF 
Datele ce pot fi publicate trebuie definite pentru fiecare context dat și pot fi oferite prevederi mai 
precise în legătură cu anumite categorii de persoane vizate. În urma EIPD, măsurile specifice de 
remediere pot include următoarele: 

• Publicarea este limitată la informațiile absolut necesare pentru a permite cititorului 
/ascultătorului să identifice persoanele ale căror nume /fotografii sunt publicate și să 
restabilească contactul. 

• Fotografiile persoanelor vulnerabile nu sunt publicate în combinație cu alte date cu caracter 
personal (de exemplu numele), iar adresa unui minor nu este niciodată publicată. 

 

5.5 Datele ce vor fi publicate în Arhivele publice 
Datele personale care au fost arhivate pot deveni publice conform legislației în vigoare. 
 

5.6 Datele ce vor fi publicate pentru Comunicarea publică 
Datele cu caractere personal pot fi publicate în scopul promovării activităților de RLF, și/ sau 
conștientizarea unei situații anume, în acord cu legislația în vigoare. Comunicarea publică este de 
asemenea în legătură cu libertatea de informare și expresie și cu responsabilitatea publică. Cu toate 
acestea, ca în cazul oricărei publicări, vor fi respectate principiile din acest Cod și se va întreprinde o 
EIPD. 
 

5.7 Dreptul de retragere al consimțământului /de a șterge materialele publicate 
În cazul în care publicare se face pe bază de consimțământ, o persoană vizată poate ca oricând să își 
retragă consimțământul în ceea ce privește publicarea materialelor prin care poate fi identificat /ă, în 
acest caz, operatorul de date întreprinde toți pașii posibili, având în vedere dificultățile inerente 
ștergerii documentelor publice (mai ales online), pentru a retrage materialele publicate, și /sau să 
prevină publicarea lor. 
În cazul în care publicarea are loc pe baza unui alt demers în afara consimțământului, vor fi urmate 
procedurile enunțate în 3.4 „Opunerea la prelucrare”. 
 

6. Aplicarea Codului de Conduită 
 
Un grup de aplicare al Codului va sprijini implementarea la nivel global a Codului prin învățare și 
dezvoltare continuă. 
Acest Codul de Conduită trebuie să fie aplicat efectiv de către toți operatorii de date, respectând 
legislația națională, după cum urmează: 

• Codul este reflectat în politicile, îndrumările și programele de RLF, 



• Codul devine o parte integrală a managementului și instruirii personalului RLF pentru fiecare 
operator de date. 

• Se stabilește un Punct Focal de Protecție a Datelor pentru RLF și se face schimb de date de 
contact. 

• Participarea la sondaje periodice privind implementarea acestui Cod 
• Cooperarea cu Grupul de Aplicare al Codului. 
• Monitorizarea, ce presupune și auto-monitorizare, dialog, evaluări între egali și alte forme de 

evaluare, este realizată în mod voluntar, pentru a permite creșterea continuă și învățarea 
organizațională. 

  
Grupul de Aplicare a acestui Cod îl va revizui și îl va actualiza când și după cum va fi necesar. 
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ANEXE 
 

Anexa 1: activitățile de RLF și în conexiune cu RLF 
 
Activitățile de RLF – în funcție de situație și de context, pot fi de mai multe tipuri: 
 

• Organizarea schimbului de vești de familie; 
• Căutarea de persoane; 
• Înregistrarea și urmărirea persoanelor (copii sau adulți) pentru a preveni dispariția lor și 

pentru a face posibilă informarea familiilor lor; 
• Reunirea familiilor și repatrierea; 
• Colectarea, gestionarea și transmiterea informațiilor despre cei decedați; 
• Transmiterea de documente oficiale, cum ar fi certificate de naștere, acte de identitate sau 

alte certificate emise de autorități; 
• Eliberarea de atestate de detenție și documente ce dovedesc alte situații ce au dus la 

înregistrarea individuală; 
• Eliberarea de documente de călătorie CICR; 
• Monitorizarea integrării celor reuniți cu membrii familiei; 
• Promovarea și sprijinirea mecanismelor pentru a lămuri soarta și localizarea persoanelor 

despre care nu se știe nimic; 
 
Vezi de asemenea și http://familylinks.icrc.org  
 
Activitățile în conexiune cu RLF – alte servicii umanitare în conexiune cu RLF, activități desfășurate de 
personalul de RLF: 
 

• Sprijin material, legal, psihologic și psihosocial pentru familiile celor dispăruți și altor 
persoane afectate de conflicte armate, alte situații de violență, dezastre, migrare sau alte 
crize umanitare 

• Sprijinirea autorităților relevante în ceea ce privește gestionarea rămășițelor umane și 
identificarea medico-legală 

• (Trimitere către) serviciile de asistență socială 
• Servicii de relocare sau (trimitere către) servicii de susținere a reintegrării pentru grupurile 

vulnerabile 
• Arhivarea (amintiri individuale /de familie, amintiri pentru umanitate, nevoi administrative 

individuale, responsabilitatea partidelor, cercetări istorice, statistice și medicale) 
• Comunicarea publică pentru promovarea RLF și a activităților conexe 

 
 



 

Anexa 2: Interesul public 
 
Exemplele de Interes Public includ: 

• Când avem de-a face cu crize pe scară largă ce solicită acțiune imediată, făcând imposibilă 
operarea pe bază de consimțământ, și nu putem stabili clar dacă se aplică fundamentarea 
legitimă a interesului vital. Un exemplu poate fi cazul în care sunt salvați de pe mare mai 
mulți migranți. 

• Atunci când operațiile de prelucrare sunt foarte complexe, implicând mai multe prelucrări 
externe și tehnologii complexe, și persoanele vizate au, din acest motiv, dificultăți de a 
estima pe deplin riscurile și beneficiile pașilor de prelucrare implicați și de a lua o decizie 
informată pe baza acestora. Atunci când interesul vital al persoanei vizate sau ale altui individ 
nu poate fi stabilit (fie din cauza non-urgenței sau pentru că persoana vizată este căutată), 
prelucrarea poate avea loc pe baza mandatului Operatorului de date, cu condiția să fie 
realizată o EIPD cu rezultat satisfăcător. 

• Distribuirea asistenței în cazurile în care nu este practică obținerea consimțământului tuturor 
beneficiarilor posibili și cazurile în care viața și integritatea persoanei vizate sau ale altora 
este probabil să nu fie amenințate (caz în care se aplică motivarea „interesului vital” pentru 
prelucrare). 

• Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unei persoane vizate încarcerate. Acest lucru se 
poate întâmpla, de exemplu, atunci când sunt prelucrate datele cu caracter personal în 
legătură cu persoane lipsite de libertate în contextul unui conflict armat sau o altă situație de 
violență, situație în care CICR sau Societatea Națională nu a putut vizita persoana vizată 
pentru a-i obține consimțământul și în care condițiile de detenție ar putea respinge activarea 
prezumției motivării de tip „interes vital”. 

 



 

Anexa 3: Interesul legitim 
 
Exemplele de interes legitim cuprind: 

• Prelucrarea este necesară pentru exercitarea eficientă a mandatului operatorului de date în 
conformitate cu Principiile Fundamentale (mai ales Neutralitatea, Independența și 
Imparțialitatea) și modalitățile sale standard de lucru; 

• Prelucrarea datelor în măsura strict necesară pentru a asigura securitatea sistemelor de 
informații și a informației, precum și securitatea serviciilor conexe oferite sau accesibile prin 
intermediul acestor sisteme de informații, de către autoritățile publice, Echipele de Reacție la 
Urgențe Tehnologice, Echipele de Reacție la Incidentele de Securitate, furnizorii de rețele și 
servicii de comunicare electronică și de către furnizorii de tehnologii și servicii de securitate a 
datelor. Acestea ar putea, de exemplu, să includă prevenirea accesului neautorizat la rețelele 
de comunicații electronice și distribuirea de programe dăunătoare, precum și blocarea 
atacurilor tip „refuzul accesului la serviciu” și afectarea computerelor și a sistemelor de 
comunicare electronică; 

• Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară pentru prevenirea, 
dovedirea și blocarea fraudei sau furtului; 

• Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul anonimizării sau a modificării identității 
datelor cu caracter personal; 

• În cazurile în care este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor plângeri 
legale, indiferent dacă este vorba de o procedură judiciară, administrativă sau în afara 
instanței, marketingul direct și /sau comunicare publică. 



 

Anexa 4: Securitatea datelor 
 
Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate într-un mod care să asigure securitatea adecvată a 
datelor, inclusiv prevenirea accesului neautorizat sau utilizarea datelor cu caracter personal și a 
echipamentului utilizat pentru prelucrare. 
Orice persoană ce acționează sub autoritatea operatorului de date, ce are acces la datele cu caracter 
personal, nu le va prelucra decât într-o manieră conformă cu Codul și cu Politica de Securitate a 
Datelor în vigoare, după cum este explicat în această Anexă. 
Pentru  a menține securitatea și a preveni prelucrarea cu încălcarea acestui Cod, operatorul va evalua 
riscurile specifice inerente prelucrării și va lua măsuri pentru a diminua aceste riscuri. Aceste măsuri 
vor asigura un nivel de securitate corespunzător (luând în considerare tehnologia disponibilă, 
securitatea generală și condițiile logistice, precum și costurile implementării) în conformitate cu 
riscurile și natura datelor cu caracter personal ce trebuie protejate. Acestea includ măsuri ce 
presupun: 

• Instruire 
• Managementul drepturilor de acces la baze de date ce conțin date cu caracter personal; 
• Securitatea fizică a bazelor de date; 
• Securitatea IT; 
• Clauze de confidențialitate; 
• Metode de deconstrucție a datelor cu caracter personal; 
• Orice alte măsuri adecvate. 

Obiectivul acestor măsuri este de a asigura securitatea datelor cu caracter personal, atât tehnic cât și 
organizațional, și este protejat de măsuri rezonabile și corespunzătoare împotriva modificării, copierii 
și alterării neautorizate, distrugerii frauduloase, pierderii accidentale, dezvăluirii neconforme și 
transferării inoportune. 
Măsurile de securitate a datelor variază, printre altele, din cauza: 

• Tipurilor de operații; 
• Natura și gradul de sensibilitate a datelor cu caracter personal implicate; 
• Forma sau formatul stocării; 
• Mediul /locul stocării datelor cu caracter personal; 
• Condițiile generale de securitate și logistică. 

Măsurile de securitate privind datele trebuie să fie revizuite în mod constant și îmbunătățite pentru a 
asigura un nivel de protecție a datelor adecvat gradului de sensibilitate aplicat datelor cu caracter 
personal. 
Operatorul de date va fi responsabil de coordonarea următoarelor acțiuni: 

• Punerea la punct a unui sistem de gestiune a securității informațiilor. În acest sens, va 
construi și va actualiza în mod periodic o Politică de Securitate a Datelor, bazată pe 
standardele internaționale acceptate și pe o evaluare a riscului, ce va fi alcătuită din, de 
exemplu, Regulile de Siguranță Fizică, Politica de Securitate IT, Regulile de Securitate privind 
Corespondența Electronică, Reguli de utilizare a Echipamentului IT, Tipologia de Utilizare a 
Informațiilor, un Plan de Contingență și Reguli de Distrugere a Documentelor; 

• Dezvoltarea unei infrastructuri de comunicare și baze de date pentru a păstra integritatea și 
securitatea datelor, conform cu politica de securitate stabilită; 



• Luarea tuturor măsurilor adecvate, în conformitate cu prezentul Cod, pentru a proteja 
securitatea datelor prelucrate în sistemele informatice ale operatorului de date. 

 
1. Drepturi de acces la bazele de date 

Operatorul este responsabil pentru: 
• Acordarea accesului la bazele de date ce conțin date cu caracter personal; 
• Securitatea facilităților ce permit personalului autorizat să acceseze acel sistem; 
• Respectarea regulilor de securitate menționate în această Anexă; 
• Asigurarea că personalul cu acces autorizat se supune prevederilor prezentului Cod. Acest 

lucru presupune instruire și o clauză de confidențialitate în contractul de muncă înaintea 
acordării accesului la baza de date; 

• Asigurarea că accesul este acordat pe niveluri de necesitate; 
• Alcătuirea unui registru al personalului ce are acces la fiecare bază de date și actualizarea lui 

când este cazul (de exemplu, angajați ce primesc responsabilități diferite și nu mai au nevoie 
de acces); 

• Alcătuirea, în măsura în care este fezabil, a unui jurnal al personalului ce a avut acces la baza 
de date pe toată durata de existență a datelor procesate de acei angajați, pentru a ne asigura 
de răspundere personală. 

Personalul va prelucra datele în limitele drepturilor de prelucrare ce le-au fost acordate. 
Personalul cu drepturi mai mari de acces sau care este responsabil de administrarea drepturilor de 
acces pot să aibă prevederi contractuale suplimentare de confidențialitate. 
 

2. Securitatea fizică 
Fiecare operator de date este responsabil de: 

• Stabilirea de reguli de securitate ce definesc controalele de securitate procedurală, tehnică și 
administrativă ce asigură niveluri corespunzătoare de confidențialitate, integritate fizică și 
disponibilitatea bazelor de date (fie pe suport fizic sau bazate pe IT), in funcție de riscurile 
generale identificate; 

• Asigurarea că personalul este informat de aceste reguli de securitate și le respectă; 
• Dezvoltarea de mecanisme adecvate de control pentru a ne asigura că este menținută 

securitatea datelor; 
• Implementarea de standarde de siguranță în ceea ce privește electricitatea și incendiile la 

amplasamentele de stocare; 
• Menținerea volumelor stocate la un minim strict necesar. 

 
3. Securitatea IT 

Operatorul de date 
• Va formula regulile de securitate ce vor defini controalele procedurale, tehnice și 

administrative ce asigură nivelurile corespunzătoare de confidențialitate, integritate și 
disponibilitate a sistemelor de informații utilizate, bazându-se pe evaluarea riscului; 

• Va dezvolta mecanisme de control adecvate pentru a se asigura că securitatea datelor este 
menținută; 

• Va stabili reguli specifice de securitate pentru o parte a infrastructurii de comunicații IT, a 
bazei de date sau a unui departament anume dacă consideră necesar acest lucru. 



Toată corespondența pe e-mail, internă și externă, ce conține date cu caracter personal va fi 
prelucrată la nivelul de acces necesar în activitate. Destinatarii corespondenței pe e-mail vor fi 
selectați cu grijă, pentru a evita difuzarea nenecesară a datelor cu caracter personal. 
Accesul la servere de la distanță și folosirea computerelor de acasă (fie desktop sau laptop) trebuie să 
fie conforme cu standardele de securitate enunțate în Politica de Securitate IT a operatorului de 
date. În afara cazurilor absolut necesare din motive operaționale, trebuie evitată folosirea de 
internet-cafe-uri și a rețelelor wireless nesecurizate pentru consultarea, schimbul, transmiterea sau 
transferul de date cu caracter personal. 
Personalul ce lucrează cu datele cu caracter personal vor avea grijă în mod deosebit atunci când se 
conectează de la distanță la serverele operatorului de date. Parolele vor fi protejate în permanență 
iar angajații trebuie să verifice că au închis sesiunea corespunzător, și că browser-ul de internet a fost 
închis. 
Laptopurile, telefoanele smart și alte aparate portabile necesită măsuri speciale de siguranță, mai 
ales atunci când se lucrează într-un mediu dificil. Echipamentul portabil trebuie să fie în permanență 
depozitat în locuri sigure și în siguranță. 
Aparatele portabile nu trebuie să fie folosite pentru stocarea de documente ce conțin date cu 
caracter personal, considerate a fi în mod deosebit sensibile. Dacă acest lucru nu poate fi evitat, 
datele cu caracter personal trebuie transferate către un sistem IT cât mai curând posibil. Dacă se 
folosesc temporar dispozitive de stocare externe, cum ar fi stick-urile sau cardurile de memorie, ele 
trebuie ținute în siguranță, iar informațiile în format electronic trebuie criptate. Dacă nu mai este 
nevoie de ea pe acel dispozitiv, informația trebuie ștearsă de pe dispozitivul extern după ce a fost 
stocată corespunzător. 
 
Recuperare și copii de rezervă 
Toate înregistrările electronice trebuie să fie acoperite de mecanisme eficace de recuperare și de 
proceduri de efectuare a copiilor de rezervă, iar responsabilul ITC (Information and Communication 
Technology) trebuie să se asigure că procedurile de efectuare a copiilor de rezervă se execută  în mod 
constant. Frecvența procedurilor trebuie să varieze în funcție de gradul de sensibilitate a datelor cu 
caracter personal. Documentele electronice trebuie să fie automatizate pentru a permite o 
recuperare rapidă în situațiile în care procedurile de efectuare a copiilor de urgență sunt dificile din 
cauza, între altele, întreruperilor dese de curent, defecțiunilor sistemului sau dezastrelor naturale. 
Atunci când documentele electronice și aplicațiile bazei de date nu mai sunt necesare, operatorul de 
date trebuie să se coordoneze cu responsabilul ITC pentru a se asigura de ștergerea definitivă. 
 

4. Obligația de confidențialitate și conduita personalului 
Obligația de confidențialitate este un element cheie al prelucrării datelor cu caracter personal. 
Obligația de confidențialitate înseamnă că: 

• Toți angajații și consultanții externi semnează acorduri de confidențialitate ca parte a 
contractelor de muncă /consultanță. Această cerință este asociată cu cerința ca angajații că 
prelucreze datele doar în conformitate cu instrucțiunile operatorului de date. 

• Orice prelucrător extern este obligat contractual la clauze de confidențialitate. Această 
cerință este asociată cu cerința ca prelucrătorul să prelucreze datele numai în conformitate 
cu instrucțiunile operatorului de date; 

• Aplicarea strictă a Tipologiei de Utilizare a Informațiilor în funcție de nivelul lor de 
confidențialitate; 



• Se asigură ca orice cerere din partea persoanei vizate de prelucrare într-un mod anume a 
datelor sale cu caracter personal, mai ales cererea de prelucrare confidențială și fără transfer 
către terți, este înregistrată în detaliu în datele despre persoana vizată. 

Pentru a limita riscurile de scurgeri de informații, doar personalul autorizat va fi responsabil de 
colectarea și gestionarea informațiilor din surse confidențiale și va avea acces la documente, în 
funcție de nivelul de acces la informații. 
Personalul este responsabil de atribuirea de niveluri de confidențialitate datelor pe care le 
prelucrează în funcție de Tipologia de Utilizare a Informațiilor și de observarea confidențialității 
datelor pe care le consultă, transferă sau folosesc în scopuri de prelucrare externă. 
Personalul care a atribuit inițial nivelurile de confidențialitate poate să le modifice pe acestea în orice 
moment, mai ales prin atribuirea unui nivel mai scăzut de confidențialitate decât cel indicat inițial în 
cazul în care consideră că informațiile au nevoie de mai puțină protecție. 
 

5. Planurile de contingență 
Operatorul de date este responsabil de formularea și implementarea unui plan de evacuare a 
documentelor în cazurile de urgențe. 
 

6. Metodele de distrugere 
Când s-a decis că păstrarea datelor cu caracter personal nu mai este necesară, toate documentele și 
copiile de rezervă trebuie distruse sau anonimizate.  
Metoda de distrugere depinde, printre altele, de: 

• Natura și caracterul sensibil al datelor cu caracter personal; 
• Formatul și mediul de stocare 
• Volumul documentelor electronice și pe suport fizic (hârtie). 

Operatorul de date va întreprinde o evaluare a gradului de sensibilitate a informațiilor înainte de 
distrugere pentru a se asigura că sunt folosite metode adecvate de distrugere pentru a elimina datele 
cu caracter personal. 
 
Distrugerea documentelor de hârtie 
Hârtiile vor fi distruse folosind metode cum ar fi tăierea cu distrugătoare de documente sau arderea, 
modalități ce nu permit reutilizarea sau reconstituirea. 
În cazul în care se decide ca toate documente în format fizic să fie trecute în format electronic, după 
realizarea conversiei corespunzătoare toate documentele pe hârtie trebuie să fie distruse, în afara 
situației în care păstrarea documentelor pe hârtie este cerută de legislația națională în vigoare, sau a 
celei în care o copie pe hârtie trebuie păstrată în scopuri de arhivare. 
 
Distrugerea documentelor în format electronic 
Distrugerea documentelor în format electronic trebuie transferată către personalul ITC relevant, 
deoarece opțiunile de ștergere de pe computer nu asigură întotdeauna eliminarea completă. 
 
La cerere, angajații ITC trebuie să se asigure că toate urmele datelor cu caracter personal sunt 
eliminate complet de pe sistemele de calculator și din alte programe. 
Unitățile de stocare și aplicațiile de baze de date trebuie să fie curățate și toate dispozitivele ce pot fi 
rescrise, cum ar fi, printre altele, CD-uri, DVD-uri, microfișe, casete video și înregistrări audio, pe care 
au fost stocate date cu caracter personal trebuie să fie șterse înainte de reutilizare. Metodele fizice 



de distrugere a documentelor electronice, cum ar fi reciclarea, pulverizarea sau arderea trebuie să fie 
monitorizate strict. 
 
Documentarea distrugerilor 
Operatorul de date trebuie să se asigure că toate contractele relevante, acordurile și transferurile 
scrise din cadrul contractelor de prelucrare includ o perioadă de retenție pentru distrugerea datelor 
cu caractere personal după îndeplinirea unui scop precizat. Terții ar trebui să retrimită datele cu 
caractere personal înapoi la operatorul de date și să certifice că toate copiile datelor personale au 
fost distruse, inclusiv datele cu caracter personal dezvăluite agenților autorizați și subcontractorilor. 
Documentele ce precizează momentul și metoda aleasă pentru distrugere, precum și natura 
documentelor distruse, trebuie să fie păstrate și atașate la proiect sau la rapoartele de evaluare. 
Distrugerea unui volum mare de documente de hârtie poate fi subcontractată de o companie 
specializată. În aceste situații, operatorul de date trebuie să se asigure că confidențialitatea datelor 
cu caracter personal este respectată prin angajament scris și că documentarea distrugerilor și 
certificatul de distrugere fac parte dintre obligațiile contractuale ale terților. 
 

7. Alte măsuri 
Securitatea datelor necesită și reguli interne organizaționale adecvate, inclusiv informări interne 
privind regulile de securitate a datelor și obligațiile conform legii de protecție a datelor cu caracter 
personal către toți angajații, mai ales în ceea ce privește obligațiile referitoare la confidențialitate. 
 
Numirea unui ofițer de securitate a datelor 
Fiecare operator de date trebuie să atribuie rolul de ofițer de securitate a datelor unuia sau mai 
multor angajați (posibil departamentul  administrativ / IT) care să efectueze operațiunile de 
securitate. 
Ofițerul de securitate a datelor se va ocupa mai ales de: 

• Asigurarea respectării procedurilor de securitate din acest Cod și Regulile sale de Securitate 
aplicabile; 

• Actualizarea acestor proceduri, când și cum devine necesar; 
• Realizarea de sesiuni de instruire privind securitatea datelor pentru angajați. 

 



 

Anexa 5: Informațiile oferite 
 

Informația oferită: Consimțământ Interes Vital 
/Interes Public  

Interes 
Legitim  

Obligații 
Contractuale/ 
Legale 

Operator de date 
/personalul responsabil 

Da  Da Da Da 

Scopul prelucrării Da  Da 
Da  Da  

Prelucrători externi 
anticipați 

Da  EIPD  & 
dezvăluire dacă 
se poate 

Da  Da  

Transferuri anticipate Da  EIPD  & 
dezvăluire dacă 
se poate 

Da  Da  

Drepturile persoanei 
vizate (informație, acces, 
corectare, ștergere, 
opoziție) 

Da  EIPD  & 
dezvăluire dacă 
se poate 

Da  Da  

Unde e cazul, dacă 
furnizarea de date este 
o cerință statutară 
/contractuală 

Nu e cazul Nu e cazul Da  Da  

 



 

Anexa 6: Scurt ghid pentru EIPD 
 
Scopul unei Evaluări a Impactului asupra Protecției Datelor este de a identifica, evalua și rezolva 
riscurile specifice în ceea ce privește datele cu caracter personal ce apar în cadrul anumitor activități 
de RLF. O EIPD ar trebui să ducă la măsuri de evitare, minimizare sau cel puțin o reducere a riscurilor. 
Scopul acestui ghid de EIPD este de a susține personalul RLF în realizarea unei EIPD. Un model de 
formular EIPD pentru activitățile de RLF, ce furnizează exemple de tipuri de riscuri și măsuri posibile 
de reducere a acestora, este disponibil pentru Societățile Naționale ca document separat. 
 
Iată câteva exemple de situații în care ar trebui să realizați o EIPD. 
 

• Organizația dvs. a stocat dosarele pe CD-uri și pe hârtie. Acum doriți să introduceți sistemul 
de stocare electronic pentru toate fișierele. Cum veți decide ce informație și unde va fi cel 
mai bine stocată? 

• Un tsunami a distrus zeci de sate pe zona de coastă. Mii de persoane sunt date dispărute. 
Câte informații personale ar trebui colectate de la familiile celor dispăruți? Ar trebui să fie 
multă sau minimă? Ar trebui să includă informații cu caracter mai sensibil (de ex, ADN, 
religie, afiliere politică?) 

• Guvernul implementează un sistem de centralizare a informațiilor despre persoanele 
dispărute în urma tsunami-ului. Îți cere să oferi toate informațiile pe care le ai despre 
persoanele date dispărute în urma acelui eveniment. Cât de multe informații personale ar 
trebui împărtășite pentru a-i găsi pe cei dați dispăruți? În ce condiții trebuie să se facă 
dezvăluirea? 

• O altă organizație umanitară vă cere să-i oferiți informațiile despre cei ce locuiesc într-o 
tabără de refugiați. Ar trebui să oferiți aceste date? În ce condiții? Care sunt consecințele 
acestui gest? Va fi organizația cealaltă la fel de atentă cu informațiile ca și dvs.? 

• Puteți publica fotografia unui copil neînsoțit care își caută rudele pe internet? Putem face 
afișe cu copii dați dispăruți? În ce condiții și în ce circumstanțe? 

• O rețea socială se oferă să vă ajute cu restabilirea legăturilor familiale după un dezastru. Cum 
am putea coopera cu această rețea socială fără a compromite securitatea datelor cu caracter 
personal și siguranța celor implicați? 

• Mâine, CICR planifică o vizită la o închisoare unde se presupune a fi o persoană căutată. 
Având în vedere urgența, puteți transfera o cerere de Căutare Persoane sau un Mesaj de 
Cruce Roșie prin e-mail către CICR? 

 
În anumite situații nu este suficient timp pentru realizarea unei EIPD, sau complexitatea, caracterul 
sensibil al informațiilor și scala operațiunilor de prelucrare nu necesită o EIPD formală. Cu toate 
acestea, o estimare a riscului în ceea ce privește protecția datelor ar trebui să fie o preocupare 
constantă a personalului RLF (și, pe cât posibil, și pusă în scris) atunci când se ia o decizie de transfer 
a datelor cu caracter personal. Prin urmare, angajații și voluntarii RLF trebuie să fie conștienți de 
procesele EIPD și să răspundă la întrebările de mai jos. 
 



Un proces de EIPD parcurge de obicei următorii pași. Acești pași ar trebui să fie reflectați în raportul 
EIPD. 
 
A. Înscrierea în context 

1. În funcție de complexitatea, gradul de sensibilitate și mărimea operațiunii de prelucrare, decideți  
• Dacă este necesară o EIPD; 
• Cine va realiza EIPD; 
• Cine va revizui și valida rezultatele EIPD. 

 
2. În contextul activității RLF în discuție, descrieți cum vor fi colectate, folosite, stocare și 

comunicate datele cu caracter personal. Acest pas implică și realizarea unei hărți a stakeholderilor și o 
descriere a fluxului informațional (ce informație este colectată, de către cine, de la cine, cum este 
utilizată, cum, unde și cât timp este stocată, dacă se vor folosi prelucrători externi, cine are acces la 
informații?) 

3. Identificați stakeholder-ii ce trebuie consultați. Aceștia pot fi interni (cum ar fi specialistul IT, 
consilierul juridic, psihologul, experții în programe...) sau externi (alte organizații, agenții 
guvernamentale, asistenți sociali, lideri ai comunității, tutori legali...) . 

 
B. Evaluare  
 
4.  Identificarea riscurilor provenite din operațiile prelucrare și riscurile de nealiniere la Codul de 
Conduită privind Protecția Datelor cu Caracter Personal. 
5.  Estimarea riscurilor. 
6.  Identificarea măsurilor pentru evitarea, minimizarea sau cel puțin reducerea riscurilor. 
7.  Propunerea de recomandări. 
 
 
C. Validare și implementare 
 
8. Căutarea de revizuiri externe și obținerea validărilor. 
9.  Implementarea recomandărilor agreate. 
10.  Actualizarea EIPD în cazul în care există schimbări în activitate. 
 
Dacă este realizată o EIPD, acest lucru trebuie să fie reflectat într-un raport (ce cuprinde informații de 
la punctele A, B, și C de mai sus). În funcție de complexitate, gradul de sensibilitate și mărimea 
operațiilor de prelucrare, un raport EIPD (rezultatului procesului de EIPD) poate fi foarte scurt, sau 
mult mai extensiv și detaliat. Un raport de EIPD poate integra modelul disponibil separat pentru 
Societățile Naționale. 



 

Anexa 7: Respectarea prevederilor legale 
 
Poate include, în funcțiile de circumstanțele operatorului de date: 

• Respectarea legislației naționale sau regionale, de exemplu în domeniul dreptului muncii, 
reportare financiară, fraudă sau spălare de bani 

• Decizii ale instanțelor 
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