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Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Stimate doamne,
Organizațiile semnatare, membre în Grupul ONGuri pentru cetățeni, vă aducem în atenție aplicația web
Jurnal Medical (www.jurnalmedical.ro) anunțată public de către Autoritatea pentru Digitalizarea
României. Jurnalmedical.ro este o platformă online prin care sunt prelucrate date personale de la
utilizatori, inclusiv date din categorii speciale (starea de sănătate). Utilizatorii pot introduce în platformă
și date personale ale unor terțe persoane (de ex.rude, vecini), inclusiv date din categorii speciale.
Din punctul nostru de vedere, aplicația/platforma ridică o serie de potențiale probleme în domeniul
protecției datelor personale pornite din lipsa unei analize adecvate a modului cum datele personale sunt
prelucrate prin această platformă și a modului cum platforma este conformă Regulamentului UE 679/2016
(GDPR). Având în vedere faptul că platforma dorește să prelucreze date de sănătate de la orice persoană
din România, este de neînțeles cum platforma nu a beneficiat de evaluarea impactului asupra protecției
datelor personale (cf art 35, în special (3) b), iar principiile din art 6 si 25 GDPR par a fi uitate cu desăvârșire.
Câteva aspecte care indică aceste probleme:
●
●
●

●

●

Scopul colectării datelor nu este suficient de explicit: “le va utiliza pentru a preveni în mod eficient
dezvoltarea de noi focare de infecție cu noul coronavirus”;
Necesitatea colectării și stocării unora dintre date este neclară, mai ales în condițiile lipsei de
exactitate a scopului;
Se menționează că datele colectate vor fi furnizate unor terțe părți, unele neidentificate – “către
instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele
prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea”. Nu este clar dacă la
finalul pandemiei sau după ce platforma jurnalmedical.ro nu va mai exista, datele personale vor
fi distruse inclusiv de către aceste terțe părți.
În ceea ce privește datele personale ale unor terțe persoane pe care un utilizator le poate
introduce în platformă (vecini, rude), nu există consimțământul direct al acestora, ci numai
declarația utilizatorului că are consimțământul persoanelor ale căror date le furnizează.
Informarea cu privire la prelucrarea datelor personale este una superficială si care ridică mai
multe semne de întrebare cu privire la aspecte esențiale ale colectării, cum ar fi:
o Nu este clar cine este operatorul, în acest caz terminologia fiind neclară și vagă “Platforma
este dezvoltată de Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României
(denumită în continuare “ADR”), în parteneriat cu organizația neguvernamentală Code
for Romania.” Presupunem ca operatorul este ADR, caz în care ar trebui explicat care este
temeiul în care ADR poate sa administreze astfel de platforme și care sunt rolurile din
punct de vedere al protectiei datelor a celorlalte instituții publice sau private menționate.

o
o
o

●
●

Temeiul prelucrării datelor nu este precizat;
Destinatarii sau categoriile de destinatari nu sunt clar precizați;
Durata păstrării datelor nu este specificată clar: “stocate temporar, pe durata funcționării
platformei jurnalmedical.ro în contextul pandemiei COVID-19”.
o Nu sunt precizate datele de contacte ale Responsabilul cu Protecția Datelor (cf art 37
GDPR) al operatorului.
o Temeiul legal Legea 679/2016 este inexistent.
Nu există posibilitatea (cel puțin nu una pe care noi să o fi putut identifica) ca utilizatorul să își
șteargă contul creat.
Nu există posibilitatea de dezabonare de la informările primite zilnic pe email.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal să verifice măsura în care platforma jurnalmedical.ro respectă standardele cu privire la
protecția datelor cu caracter personal și dreptul cetățenilor la viață privată.

Semnatari:
Organizații membre în Grupul ONG-uri pentru Cetăţean:
Centrul pentru Inovare Publică
Asociația pentru Tehnologie si Internet
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
ActiveWatch
Institutul Român Pentru Pace - PATRIR
Miliţia Spirituală

