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La o lună de la prima noastră declarație comună privind dreptul la protecția datelor în contextul 

pandemiei COVID-19, țările și popoarele din întreaga lume continuă să depună fără încetare 

toate eforturile în prevenirea răspîndirii ulterioare a virusului. 

De la începutul pandemiei, guvernele și părțile interesate implicate în lupta împotriva virusului, 

cum ar fi comunitatea de cercetare științifică, s-au bazat pe analiza datelor și tehnologiile digitale 

pentru a aborda această  nouă amenințare. 

Reamintind că standardele de protecție a datelor stabilite de Convenția 108 și versiunea 

modernizată a Convenției 108+, sunt pe deplin compatibile și reconciliabile cu alte drepturi 

fundamentale și interese publice relevante, cum ar fi sănătatea publică, este crucială pentru a se 

asigura că sunt implementate garanțiile necesare pentru protecția datelor la adoptarea unor 

măsuri extraordinare pentru protejarea sănătății publice. 

În ceea ce privește utilizarea datelor și tehnologiei mobile în lupta împotriva COVID-19, sunt 

implementate măsuri specifice sau altfel propuse și includ: utilizarea datelor despre locația 

mobilă pentru a evalua mișcările de populație sau pentru a aplica măsuri de limitare, utilizarea 

dispozitivelor ca dovadă digitală a detectării simptomelor  imunității, auto-testarea sau, în final, 

urmărirea digitală a contactelor unei persoane infectate. 

Toate aceste instrumente inovatoare sau mai puțin inovatoare se bazează pe persoanele care dețin 

și poartă cu ele dispozitive mobile corespunzătoare. De exemplu, oameni care nu poseda un 

dispozitiv mobil adecvat vor fi excluşi din astfel de abordări. Mai mult, acele instrumente care se 

bazează pe prelucrarea datelor cu caracter personal, au un impactul asupra confidențialității și 

protecției datelor, precum și a altor drepturi fundamentale și libertățile indivizilor. Prin urmare, 

este crucial să se asigure că măsurile și prelucrarea datelor conexe sunt necesare și proporționale 

în raport cu scopul legitim urmărit și că acestea reflectă, în toate etapele, un echilibru echitabil 

între toate interesele în cauză, drepturile și libertățile mizate, precum Convenția europeană 

pentru drepturile omului (articolul 8) și Convenția 108 + (articolul 5 și 11) prescriu.  

 Analizînd urmărirea contactelor (și alertarea) în special trebuie în primul rînd să reamintim că 

acest proces de monitorizare a fost întotdeauna utilizat - manual – în monitorizarea epidemiilor 

pentru a reduce răspândirea infecțiilor; identificarea persoanelor care ar fi putut intra în contact 



cu o persoană infectată pentru a le avertiza, la necesitate și permiteți-le să obțină îngrijirile 

necesare și să se auto-izoleze pentru a evita extinderea în continuare a bolii. 

Aplicațiile mobile sunt acum văzute de mulți drept un răspuns complementar la necesitatea de a 

efectua rapid o monitorizare a contactului. Într-adevăr, soluții mobile care permite activarea 

detectării automate a persoanelor de contact ar economisi ore prețioase de lucru al personalulului  

de sănătate publică care urmărește lanțul de infecție, ar putea completa lacune importante  pe 

care memoria umană nu ar putea și ar putea face acest lucru cu rapiditatea care se potrivește 

vitezei de răspîndire a virusului. Deși instrumentele tehnologice pot juca un rol important în 

abordarea provocării actuale, prima întrebare  esențială  pe care trebuie să o punem noi înainte de 

adoptarea sistematică și critică a tehnologiei (neavând evaluată eficacitatea și proporționalitatea 

acestora) este: sunt „aplicațiile” soluția? 

Având în vedere absența dovezilor privind eficacitatea acestora, merită promisiunile riscurile 

prevăzute pentru societate și la nivel legal? În cazul în care guvernele decid să recurgă la acest 

aspect urmărirea contactelor digitale în gestionarea pandemiei COVID-19, care sunt garanțiile 

legale și tehnice care trebuie să existe pentru a reduce riscurile aşteptărilor? 

I. Eficacitate 

Așa cum a fost deja menţionat în prima declarație comună, „prelucrarea datelor cu caracter 

personal la scară largă nu poate fi efectuată decât atunci când, în baza unor dovezi științifice, 

beneficiile potențiale pentru sănătatea publică ale unei astfel de supravegheri epidemiologice 

digitale (de exemplu, urmărirea contactelor), inclusiv exactitatea acestora, înlocuiesc avantajele 

altei soluţii alternative care ar fi mai puțin intruzive." 

Eficacitatea urmăririi digitale a contactelor depinde de o multitudine de factori, care sunt legați 

între ei: 

- o strategie completă epidemiologică națională care să accentueze sprijinul instrumental pentru 

sistemul de sănătate publică, urmărirea manuală a contactelor și un puternic accent de testare pe 

scară largă; 

- modelul ales (tehnologia utilizată, arhitectura reținută, definiția “proximităţii” între dispositive, 

atît în termini de distanţă cît şi durată, etc.) și 

- acces pe scară largă la dispozitivele mobile și conexiunea (care pot, de asemenea necesita 

funcționalități tehnice specifice, cum ar fi „Bluetooth low energy”), în timp ce recunoaște cu 

regret că segmente considerabile ale populației nu este în măsură să le achiziționeze sau să le 

utilizeze, în special grupuri cu risc ridicat, cum ar fi persoanele în vârstă. 

În cazul în care autoritățile publice decid să utilizeze urmărirea digitală a contactelor, 

următoarele secțiuni ar trebui să ghideze proiectarea și implementarea acestor sisteme
1
, cu 

adoptarea cadrului legal corespunzător pentru reglementarea sistemului. 

II. Încrederea și voluntariatul 

Acceptabilitatea unui sistem digital de urmărire a contactelor depinde în mod clar de încrederea 

că un astfel de sistem poate inspira și poate fi implementat. Deoarece încrederea publică este 

esențială pentru adoptarea la scară largă a sistemului, este important de subliniat faptul că 

încrederea poate fi consolidată în mod semnificativ prin integrarea funcțiilor de îmbunătățire a 

                                                             
1
 „Ghidul privind geolocalizarea și alte instrumente de urmărire în contextul COVID-19 focarului de COVID-

19”adoptat de Consiliul European pentru Protecția Datelor a  Uniunii Europeane la 21 aprilie 2020 oferă, de 
asemenea, îndrumări importante cu privire la aceste întrebări. Pentru mai multe detalii: 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_20200420_contact_tr 
acing_covid_with_annex_en.pdf 



vieții private și informații transparente ale persoanelor, în special în ceea ce privește funcționarea 

sistemului, scopul său și datele prelucrate. 

Atingerea unei acceptabilități largi poate fi susținută prin implementarea unui sistem de 

încredere, care nu este impus oamenilor, ci folosit pe bază de voluntariat. Aceasta înseamnă, de 

asemenea, că nu ar trebui să existe consecințe negative impuse pentru faptul că nu a participat la 

sistem. 

Voluntariatul nu înseamnă că prelucrarea datelor cu caracter personal va fi în mod necesar să se 

bazeze pe consimțământ ca temei legal. Convenția 108+ permite prelucrarea pe motive de interes 

public, inclusiv sănătate publică, prevăzute de lege. Prin urmare, legile naționale, care 

promovează un recurs voluntar autentic la astfel de sisteme, ar constitui un temei legal adecvat 

pentru această prelucrare cu condiția că sunt instituite garanții necesare. 

III. Evaluarea impactului și confidențialitatea prin proiectare 

Având în vedere impactul posibil al sistemelor de urmărire digitală a contactelor asupra 

drepturilor și libertățile fundamentale ale indivizilor, dezvoltarea lor ar trebui să se bazeze pe 

evaluarea prealabilă a unui astfel de impact probabil înainte de implementarea lor. Proiectarea 

lor trebuie făcută astfel încât să prevină sau să reducă la minimum riscul de interferență cu 

drepturile și libertățile fundamentale, pentru a se asigura în special că datele de locație ale 

persoanelor fizice nu sunt utilizate, că nu există nicio identificare direct posibilă, reidentificarea 

este prevenită. 

IV. Specificația scopului 

Scopul unui sistem digital de urmărire a contactelor COVID-19 este identificarea persoanelor 

potențial expuse virusului și exclude strict prelucrarea ulterioară a datelor pentru orice scopuri 

care nu au legătură (de exemplu, în scopuri comerciale sau de aplicare a legii). Prelucrarea 

ulterioară a datelor pentru cercetări epidemiologice sau în scopuri statistice ar necesita în mod 

necesar un acord explicit. 

V. Date: sensibilitate, calitate, minimizare 

Datele referitoare la sănătate sunt o categorie specială de date care pot fi prelucrate doar avînd  

garanțiile corespunzătoare care completează celelalte cerinţe de protecție a datelor prevăzute la 

articolul 6 din Convenția 108+. 

Având în vedere natura specială a datelor despre locație și faptul că proximitatea între persoane 

pot fi obținută fără localizarea lor, urmărirea digitală a contactelor ar trebui să se facă pe baza 

înregistrărilor conexiunilor între dispozitive și nu pe baza datelor de locație (de exemplu, date 

generate de GPS). Deoarece implicațiile pot fi grave (auto-izolare, testare) pentru indivizii 

identificaţi ca contacte potențiale ale unei persoane infectate, asigurarea calităţii și preciziei 

datelor este crucială. Datele prelucrate pentru urmărirea digitală a contactelor ar trebui reduse la 

minimul strict și toate datele care nu sunt legate sau necesare nu ar trebui să fie colectate. 

VI. Luarea deciziilor în mod automatizat 

Chiar și în situația actuală, persoanele își păstrează dreptul de a nu fi supuși unei decizie care îi 

afectează în mod semnificativ, bazată exclusiv pe o prelucrare automatizată a datelor fără a avea 

în vedere opiniile lor. Este clar că implicații precum autoizolarea și testarea pot avea efecte atât 

de importante. 

Prin urmare, utilizatorii sistemului de urmărire digitală nu trebuie să aibă consecințe impuse 

asupra acestora fără o facilitate clară pentru a contesta aceste consecințe, în special în cazul unor 

inexactităţi sau interpretări greșite posibile în astfel de sisteme. 

VII. De-identificarea 



Utilizatorii sistemului de urmărire digitală nu trebuie identificați direct și sistemele de urmărire a 

contactelor digitale ar trebui să utilizeze identificatori unici și pseudonimizați, generate de sistem 

şi specifice acestuia. Acei identificatori trebuie reînnoiți în mod regulat și trebuie să fie puternici 

criptografic. 

VIII. Securitatea 

Sistemele de urmărire digitală a contactelor trebuie să includă criptarea de ultimă generație, 

securitatea comunicațiilor, practicile de dezvoltare sigure și autentificarea utilizatorului pentru a 

preveni riscurile precum accesul, modificarea sau dezvăluirea datelor din sistemul de urmărire 

digitală a contactelor. 

IX. Structura 

Sistemele de urmărire digitală a contactelor ar trebui să se bazeze pe o construcţie care se 

bazează pe cât posibil de mult pe prelucrarea și stocarea datelor pe dispozitivele utilizatorilor 

individuali. Există mai multe modele de construcţii centralizate, parțial centralizate sau 

descentralizate, dar niciuna nu împiedică complet vulnerabilitățile și riscurile reidentificării.  

X. Interoperabilitatea 

Întrucât pandemia COVID-19 nu cunoaște frontiere, interoperabilitatea  între sisteme ar trebui să 

fie asigurată pentru a permite schimbul de informații disponibile dincolo de frontierele naționale, 

cu condiția să fie asigurate garanțiile necesare, inclusiv motive adecvate pentru transferul 

datelor, măsuri de securitate solide și înseamnă asigurarea exactității datelor de intrare și de 

ieșire. 

XI. Transparenţa 

În contextul intruzivităţii sistemelor de urmărire digitală a contactelor este foarte recomandabilă 

transparența deplină printr-o sursă deschisă a codului, care ar da posibilitate oricărei persoane 

interesate să controleze (și, eventual, să îmbunătățească) codul. Informațiile furnizate 

persoanelor fizice ar trebui să utilizeze un limbaj simplu și clar. Persoanele fizice au dreptul să 

obțină cunoștințe despre raționamentul care stă la baza prelucrării datelor, acolo unde le sunt 

aplicate rezultate, cum ar fi în cazul urmăririi digitale a contactelor. Modul general în care 

funcționează un anumit sistem de urmărire digitală trebuie să fie făcut public pe deplin înainte și 

în timpul funcționării. 

XII. Caracterul provizoriu 

Datele utilizate pentru urmărirea digitală a contactelor trebuie păstrate doar pe durata 

degestionarea pandemiei COVID-19 și perioadele de limitare a depozitării ar trebui să fie 

definite în contextul relevanței epidemiologice a datelor (cum ar fi: timpul de incubație a 

virusului, de exemplu). La termenul acestei perioade predefinite, toate datele cu caracter personal 

ar trebui șterse și să fie luate măsuri tehnice care permit dezactivarea automată a aplicației și 

ștergerea datelor. 

XIII. Supraveghere și audit 

Sistemele de urmărire digitală a contactelor ar trebui să fie supuse unui sistem independent și 

eficient de supraveghere și control pentru a asigura respectarea drepturilor la confidențialitate 

și protecția datelor. Autoritățile de protecție a datelor  trebui implicate încă de la începutul 

dezvoltării acestor sisteme și să folosească puterile lor de intervenție și investigare pentru a 

asigura respectarea cerințelor de protecție a datelor. 

Pandemia COVID-19 creează provocări comune fără precedent care necesită cel mai mare 

angajament și prudență. Ceea ce ne este în față aparține unei alegeri politice, pentru sprijinul 

societăţii și pentru angajamentul nostru individual. În ciuda urgenței, urmărirea digitală a 



contactelor ridică noi întrebări care nu pot fi neglijate înainte de a decide să se pună în aplicare 

astfel de măsuri la nivelul întregii populații. Dincolo de confidențialitate și aspectele privind 

protecția datelor, abordările digitale de urmărire a contactelor ridică întrebări de inegalitate și 

discriminare care trebuie, de asemenea, luate în considerare. 
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