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Hotărârile CJUE au caracter obligatoriu

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-156549
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între protecţia datelor şi comunităţile virtuale?
Ce urmează? [Impossible coexistence between
data protection and virtual communities?
What’s next?], Pandectele Române, nr. 1/2018,
p. 17-25
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstra
ct_id=3357430

https://www.facebook.com/wirtschaft
sakademie/

C-210/16, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, hotărârea
din 5 iunie 2018, ECLI:EU:C:2018:388

14. Wirtschaftsakademie oferă servicii de formare prin intermediul unei pagini pentru fani găzduite de
Facebook.
15. Paginile pentru fani sunt conturi de utilizatori care pot fi configurate pe Facebook de particulari sau
de întreprinderi. În acest scop, autorul paginii pentru fani, odată înregistrat la Facebook, poate să
utilizeze platforma amenajată de acesta din urmă pentru a se prezenta utilizatorilor acestei rețele
sociale, precum și persoanelor care vizitează pagina pentru fani și să difuzeze comunicări de orice natură
pe piața mediei și a opiniei. Administratorii paginilor pentru fani pot obține date statistice anonime
privind vizitatorii acestor pagini cu ajutorul unei funcții intitulate „Facebook Insight” puse în mod gratuit
la dispoziția lor de Facebook potrivit condițiilor de utilizare care nu pot fi modificate. Aceste date sunt
colectate cu ajutorul unor fișiere-martori (denumite în continuare „cookies”) care conțin, fiecare, câte
un cod de utilizator unic, active timp de doi ani și salvate de Facebook pe discul dur al calculatorului sau
pe orice alt suport al vizitatorilor paginii pentru fani. Codul de utilizator, care poate stabili o legătură cu
datele de conectare ale utilizatorilor înregistrați pe Facebook, este colectat și prelucrat în momentul
deschiderii paginilor pentru fani. În această privință, reiese din decizia de trimitere că nici
Wirtschaftsakademie, nici Facebook Ireland Ltd nu au evocat operațiunea de salvare și funcționarea
acestui cookie sau prelucrarea consecutivă a datelor, cel puțin în cursul perioadei relevante pentru
procedura principală.

Principiu
menționată urmărește să garanteze un nivel
ridicat de protecție a drepturilor și a libertăților
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a
dreptului la viață privată, în privința prelucrării
datelor cu caracter personal (Hotărârea din 11
decembrie
2014,
Ryneš,
C-212/13,
EU:C:2014:2428, punctul 27 și jurisprudența
citată).

Operator (art. 4 pct. 7)
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu
altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

hotarârea
Articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 24
octombrie 1995 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor
date trebuie să fie interpretat în sensul că
noțiunea „operator”, în sensul acestei
dispoziții, înglobează administratorul unei
pagini pentru fani găzduite pe o rețea socială.

Rețele sociale
https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_en#n:+i:4+e:1+t:+s:

Avizul GL 29 nr. 2/2010 din 22 iunie 2010 consacrat publicităţii
comportamentale online

„[p]ublicitatea comportamentală este o formă
de publicitate care se întemeiază pe
observarea comportamentului indivizilor de-a
lungul timpului. Aceasta urmăreşte să studieze
caracteristicile acestui comportament prin
intermediul acţiunilor lor (vizite succesive ale
site-urilor, interacţiuni, cuvinte-cheie, producere
de conţinut online etc.) pentru a întocmi un
profil specific şi a propune persoanelor în
cauză reclame adaptate centrelor lor de interes
astfel deduse”

Practic (I)
Citirea, înțelegerea și prelucrarea cu personalul
direct implicat (IT, juridic) a termenilor și a
condițiilor
Politicile privind Paginile, grupurile şi evenimentele
https://www.facebook.com/policies/pages_groups_
events/
Anexă privind Operatorul Statisticilor Paginii
https://www.facebook.com/legal/terms/page_cont
roller_addendum

Politici fb
https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_add
endum

https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_in
sights
https://www.facebook.com/help/323314944866264?helpref=
popular_topics
https://www.facebook.com/help/794890670645072?ref=fbb_
manage_your_page

Practic (II)
Notificarea pe site-ul propriu la sectiunea politici
de confidențialitate
Notificare pe pagina facebook
Principiul transparenței
Stabilirea modalităților de respectare a
drepturilor persoanelor vizate

Exemplu măsuri
https://www.juridice.ro/595686/actualizare-informare-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-juridice-ro-in-ce-priveste-paginile-facebook.html
Au fost închise următoare pagini Facebook:
– https://www.facebook.com/LegeNoua/ 10416 Likes
– https://www.facebook.com/DreptCivil/ 9008 Likes
– https://www.facebook.com/DreptulPenal/ 8717 Likes
– https://www.facebook.com/LawStudentsRomania/ 8628 Likes
– https://www.facebook.com/dezbateri.juridice/ 7042 Likes
– https://www.facebook.com/CartiJuridice/ 6445 Likes
– https://www.facebook.com/ActiveLawyers/ 4957 Likes
– https://www.facebook.com/ConferinteJuridice/ 4586 Likes
– https://www.facebook.com/LegalFun 4468 Likes
– https://www.facebook.com/DreptulFamiliei/ 4048 Likes
– https://www.facebook.com/GrileJuridice/ 4044 Likes
– https://www.facebook.com/JuridiceInternational/ 3668 Likes
– https://www.facebook.com/DreptulSanatatii/ 3616 Likes
– https://www.facebook.com/RNSJ.ro/ 3218 Likes
– https://www.facebook.com/DreptConstitutional/ 3172 Likes
– https://www.facebook.com/barouri/ 2670 Likes
– https://www.facebook.com/DreptulInternetului/ 2305 Likes
– https://www.facebook.com/DreptulMuncii.ro/ 1806 Likes
– https://www.facebook.com/LegalFaces/ 1603 Likes
– https://www.facebook.com/judicialsistem/ 1598 Likes
– https://www.facebook.com/LegalStyle.ro/ 1478 Likes
– https://www.facebook.com/jurisprudenta/ 1396 Likes
– https://www.facebook.com/RedBusiness.ro/ 528 Likes
– https://www.facebook.com/RomanianLegalWeek/ 275 Likes
– https://www.facebook.com/ProprietateIntelectualaRomania/ 199 Likes

Jessica Lam, lawinfographic

Concluzii
• Hotărârea este puțin cunoscută;
• Produce efecte de la data pronunțării;
• Administratorul paginii de pe o rețea socială
este operator;
• Consecințele privind răspunderea.
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