GDPR SI SOCIETATILE
LISTATE
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Articolul 25- un punct cheie a Regulamentului.
•

(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei,
tehnologiei costurile implementării, și natura,
domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade
diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice pe
care le prezintă prelucrarea, operatorul,
operatorul atât în momentul stabilirii mijloacelor de
prelucrare, cât și în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și
organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea,
pseudonimizarea care sunt destinate să pună în
aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la
minimum a datelor, și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a
îndeplini cerințele prezentului regulament și a proteja drepturile persoanelor vizate.
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•

(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice
adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate
numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare
scop specific al prelucrării. Respectiva obligație se aplică volumului
de date colectate, gradului de prelucrare a acestora,
acestora perioadei lor
de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri asigură
că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate,
fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat de persoane.

•

(3) Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu
articolul 42 poate fi utilizat drept element care să demonstreze
îndeplinirea cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2) ale
prezentului articol.
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Obligații de transparență ale societăților listate
• se impune în sarcina emitenților să pună la

dispoziția publicului şi, simultan, să transmită către
A.S.F. şi operatorului de sistem rapoartele,
rapoartele în
format electronic, în conformitate cu
reglementările aplicabile şi/sau, după caz, pe
suport hârtie, trebuind să facă publică
disponibilitatea acestor rapoarte. Emitenții trebuie
să publice pe website-ul propriu lista persoanelor
care fac parte din organele statutare de conducere,
precum şi din conducerea executivă.
executivă
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Regulamentul 1/2006
2006- Rapoarte curente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

c) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sau ale consiliului de administrație/ale unui
organ competent echivalent, luate în exercitarea atribuțiilor delegate de AGEA, în
conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată,
republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
d) schimbări în controlul asupra societății, inclusiv schimbări în controlul entității care deține
controlul asupra societății;
e) schimbări în conducerea societății (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea
în vigoare a respectivei schimbări);
f) schimbarea auditorului societății şi cauzele care au dus la această modificare (înregistrarea
la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări);
g) încetarea sau reducerea relațiilor contractuale care au generat cel puțin 10% din veniturile
societății în exercițiul financiar anterior;
h) publicarea proiectului de fuziune/divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
i) schimbări în caracteristicile şi/sau drepturile aferente diferitelor clase de valori mobiliare,
inclusiv schimbări în drepturile ataşate instrumentelor derivate emise de emitent ce conferă
drepturi asupra acțiunilor emise de acesta (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau
intrarea în vigoare a respectivei schimbări);
j) litigii în care este implicată societatea;
k) inițierea unei proceduri de încetare, respectiv de reluare a activității,
activității inițierea şi încheierea
procedurii de dizolvare, a reorganizării judiciare sau a falimentului;
falimentului
l) operațiunile extrabilanțiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare ale
emitentului.
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Rapoarte anuale/ rapoarte semestriale

• Declarațiile persoanelor implicate în elaborarea
situațiilor financiare

• Rapoartele consiliului de administrație
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BVB – Ghid
de
transparență

Prezentarea membrilor conducerii,
comitetele consultative – componenta si
CV-uri

Notiﬁcă insider-ilor
Notiﬁcările

Informatii despre managerii companiei,
altii decât membrii CA

Dețineri mai mari de 5%

Rapoarte , prezentări etc
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Notificarea
tranzactiilor
efectuate de
insideri
trebuie să
contină
următoarele
informatii:

numele/denumirea
denumirea
persoanei
initiate,precum si a
intermediarului care a
realizat tranzactia;
tranzactia

motivul pentru care
persoana initiată si
intermediarul au
responsabilitatea să
realizeze notificarea;

denumirea emitentului;

descrierea
instrumentelor
financiare;
financiare

natura tranzactiei
(cumpărare, vânzare);

data si locul tranzactiei;

pretul si volumul
tranzactiei.
tranzactiei

Conf.univ. Dr. Ciprian Păun, www.pcalaw.ro

Dreptul de a fi uitat.
• Originea: C-131/12 - Google Spain and Google.
Google
• Nu este un drept absolut.
• operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal
fără întârzieri nejustificate,, atunci când:

Persoana vizată își retrage consimțământul;
consimțământul
Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopului pentru care au fost colectate;
Datele colectate ilegal sau care trebuie șterse, conform legii

