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Implicații ale Regulamentului General 
de Protecție a Datelor asupra 
raporturilor de muncă 

Sumar: 

Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General de Protecție a 

Datelor (GDPR) aduce o consolidare a drepturilor persoanelor vizate și 

în mod reciproc, a obligațiilor operatorilor de date cu caracter personal. 

Aceste modificări au un impact direct și semnificativ asupra raporturilor 

dintre angajator si angajat. Angajatorii au dreptul de a supraveghea 

modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către angajați și de a 

realiza o evaluare constantă a riscurilor care pot pune în pericol 

reputația sau bunul mers al organizației. Angajatorii au, de asemenea, 

obligația de a preveni comportamentul necorespunzător, concurența 

neloială și activitățile ilegale.  

În contextul exercitării drepturilor și a îndeplinirii obligațiilor de mai sus, 

angajatorii folosesc diferite măsuri, precum supravegherea video a 

angajaților, geolocalizarea, monitorizarea comunicațiilor electronice ale 

angajaților și a traficului de internet, a rețelelor sociale etc. Aceste 

măsuri trebuie luate tot timpul cu respectarea cu strictețe a cerințelor 

GDPR, pentru a nu încălca drepturile fundamentale ale angajaților.  

În cadrul acestei întâlniri, vom discuta și vă vom prezenta cele mai bune 

practici pentru a păstra echilibrul între drepturile și interesele legitime 

ale angajaților și cele ale angajatorilor, în conformitate cu reglementările 

GDPR. 

Loc 

KPMG România, 
Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
191, Sector 1, București, 
013685 

Organizarea evenimentului 
este condiționată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanți. 

Limba 

Română 

Înscrieri 
Până la 24 octombrie 
2017, prin email la: 
 

Hamutal Gillo Safran  
E:hgillosafran@kpmg.com  
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Instructori: 

Prezentarea va fi susținuta de profesioniști TMO Attorneys at Law - 

KPMG Legal cu experiență în domeniul Protecției Datelor și Dreptului 

Muncii: 
   

• Elena Bobu, Managing Associate, TMO Attorneys at Law – KPMG 

Legal 

• Irina Stănică, Managing Associate, TMO Attorneys at Law – KPMG 

Legal 

 

Agendă: 

09:00 – 09:30 Înregistrare participanți 

09:30 – 09:45 Cuvânt de deschidere 

• Mădălina Racovitan, Partener, People Services, 

KPMG Romania 

• Laura Toncescu, Managing Partner, TMO Attorneys at 

Law – KPMG Legal 

09:45 – 10:15 Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul 

General de Protecție a Datelor (GDPR)   

Prezentare de ansamblu 

10:15 – 10:30 Pauză de cafea 

10:30 – 11:45 Drepturile salariaților cu privire la protecția datelor 

la locul de muncă 

  Vom discuta împreună următoarele teme de interes: 

  
• Este consimțământul temei legal de prelucrare a 

datelor personale în contextul raporturilor de muncă? 

  

• Există viață privată la locul de muncă? Monitorizarea 

comunicațiilor electronice ale angajaților în contextul 

noilor tehnologii. 

  
• Cauza CEDO Barbulescu vs. Romania. Implicații 

practice. 

  
• Utilizarea mașinilor de serviciu și monitorizarea locației 

salariaților prin dispozitive de geolocalizare. 

11:45 – 12:10    Proiectul de lege privind tele-munca 

12:10 – 12:30 Cât de departe pot merge cu monitorizarea 

activității salariaților în regim de tele-muncă? 

  
Serviciile KPMG Legal privind implementarea cerințelor 

GDPR în cadrul raporturilor de muncă 

  
 



 

12:30 – 13:30 Prânz 

 
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 
eveniment, vă mulțumim pentru interes și vă stăm la dispoziție pentru 
orice întrebări. 
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