
 

 Măsuri permise Măsuri interzise Prelucrarea datelor de 
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sănătate prin Verificarea 

temperaturii 

EDPB 

 

Temeiurile legale pentru 

prelucrarea datelor de 

sănătate în contextul 

relațiilor de muncă:  

 

(i) respectarea unei obligații 

legale la care angajatorul 

este supus, cum ar fi 

obligații referitoare la 

sănătate și securitate la locul 

de muncă sau la un interes 

public, cum ar fi controlul 

bolilor și a altor amenințări 

la adresa sănătății; 

(ii) Art. 9 (2) i) GDPR interes 

public în domeniul sănătăţii 

publice, în temeiul dreptului 

Uniunii sau al dreptului 

intern, sau art. 9 (2) c) 

GDPR acolo unde este 

necesară protejarea 

intereselor vitale ale 

persoanei vizate, în 

contextul controlului unei 

epidemii. 

Informare: furnizarea prin 

intermediul notelor de informare 

a scopului prelucrării, a 

principalelor caracteristici ale 

Colectarea și prelucrarea mai 

multor date decât este necesar 

pentru îndeplinirea scopului de 

prelucrare prevăzut este 

considerată o încălcare a 

principiilor proporționalității și 

minimizării datelor prevăzute de 

GDPR. Astfel, angajatorii pot 

obține date cu character personal 

numai pentru îndeplinirea 

propriilor obligații și pentru 

organizarea aspectelro legate de 

relațiile de muncă în conformitate 

cu legislația națională.  

 

Dezvăluirea numelui angajatului 

(angajaților) care a/au contactat 

virusul este permis numai atunci 

când este necesar (de exemplu, 

într-un context preventiv) și dacă 

legislația națională o permite. ÎN 

ORICE CAZ, angajații în cauză 

trebuie să fie informați în 

prealabil și demnitatea și 

integritatea acestora 

Trebuie protejată. 

DOAR dacă este proporțional și 

necesar și în măsura în care 

legislația națională o permite. 

Control medical DOAR dacă 

legislația națională referitoare la 

ocuparea forței de muncă sau la 

sănătate și securitate impun o 

astfel de activitate, iar 

angajatorii accesează și 

prelucrează datele de sănătate 

pentru a se conforma propriilor 

obligații legale. 

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-processing-personal-data-context-covid-19-outbreak_ro
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acestor activități de prelucrare 

desfășurate, inclusiv perioada de 

păstrare a datelor colectate în 

acest context. 

 

Măsuri de securitate: 

adoptarea unor măsuri de 

securitate adecvate și politici 

privind confidențialitatea care să 

asigure că datele cu caracter 

personal nu sunt dezvăluite 

părților neautorizate. 
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România 

 

Temeiurile legale în acest 

context pot fi: 

 

(i) Art. 9 (2) b) (prelucrarea 

este necesară în scopul 

îndeplinirii obligaţiilor şi 

al exercitării unor drepturi 

specifice ale operatorului 

sau ale persoanei vizate în 

domeniul ocupării forţei 

de muncă şi al securităţii 

sociale şi protecţiei 

sociale); 

(ii) Art. 9 (2) h) GDPR 

(prelucrarea este necesară 

în scopuri legate de 

medicina preventivă (...), 

de stabilirea unui 

diagnostic medical, de 

furnizarea de asistenţă 

medicală sau socială sau a 

unui tratament medical 

sau de gestionarea 

sistemelor şi serviciilor de 

sănătate sau de asistenţă 

socială); 

 

(iii) Art 9 (2) i) GDPR 

(relucrarea este necesară 

din motive de interes 

public în domeniul 

Dezvăluirea în public a identității 

și stării de sănătate a persoanei 

care a contactat virusul poate fi 

realizată DOAR cu acordul 

respectivei persoane. 

  

https://www.dataprotection.ro/?page=Prelucrarea_datelor_privind_starea_de_sanatate&lang=ro
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sănătăţii publice, cum ar fi 

protecţia împotriva 

ameninţărilor 

transfrontaliere grave la 

adresa sănătăţii sau 

asigurarea de standarde 

ridicate de calitate şi 

siguranţă a asistenţei 

medicale şi a 

medicamentelor sau a 

dispozitivelor medicale); 

(iv) Art. 9 (2) a) (persoana 

vizată şi-a exprimat 

consimţământul explicit 

pentru prelucrarea acestor 

date cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe 

scopuri specifice). 

 

Informare: informarea 

persoanelor vizate poate fi 

realizată și prin intermediul site-

ului oeratorului. 

  

Măsuri de securitate: măsuri 

de securitate adecvate astfel cum 

sunt prevăzute la art. 32 GDPR. 
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Franța 

 
 

Informare 

Încurajarea angajaților să 

informeze angajatorul sau 

autoritățile competente în 

legătură cu o eventuală expunere 

la virus. În acest caz, angajatorul 

poate stoca date precum: (i) data 

și identitatea angajatului 

suspectat și (ii) măsurile 

organizatorice adoptate de 

angajator pentru minimizarea 

riscului (de exemplu, telemuncă, 

îndrumarea angajatului către 

medicul de medicina muncii). 

 

Comunicare interna 

Crearea sau facilitarea unor canale 

dedicate transmiterii informărilor 

individuale comunicate de către 

angajați în legatură cu o eventuală 

expunere la virus. 

 

Implicarea autorităților 

Evaluarea și colectarea 

informațiilor referitoare la 

simptomele virusului și a 

informațiilor privind deplasările 

recente ale anumitor persoane 

este responsabilitatea 

autorităților publice, iar nu a 

angajatorului. 

Nu este permisă colectarea 

sistematică și generalizată sau 

prin investigații / solicitări 

individuale a unor informații 

privind posibile simptome 

prezentate de angajați sau 

membrii de familie ai acestora. 

Nu este permisă colectarea unor 

fișe medicale sau chestionare de 

la toți angajații. 

Nu este permisă luarea în mod 

obligatoriu în fiecare zi a 

temperaturii corporale a 

angajatului sau vizitatorului. 

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles
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Temeiul legal pentru 

prelucrarea datelor de sănătate: 

art. 9 (2) i) GDPR (“prelucrarea 

este necesară din motive de 

interes public în domeniul 

sănătății publice”) numai dacă 

acționează în executarea unor 

directive explicite impuse de 

autorități. 

 

Implicarea medicului 

Evaluarea riscului pentru sănătate 

trebuie să fie efectuată de medicul 

profesionist competent să 

detecteze infecțiile și să informeze 

angajatorul și cei care au fost în 

contact cu persoana infectată, iar 

nu de către societăți și angajatori. 

Aceste informații sunt furnizate de 

medicul de medicina muncii pe 

baza art. 6 (1) c) și 9 (2) b) GDPR 

(prelucrarea necesară în scopul 

îndeplinirii unei obligații în 

materie de drept al muncii). 

 

Nu este considerata justificata 

utilizarea ca temei legal al 

prelucrării interesul vital al 

persoanei vizate sau al altei 

persoane fizice - art. 6 (1) d) 

GDPR . 

 

Comunicare internă 

Angajatorul nu poate dezvălui 

numele angajaților infectați, IN 

SCHIMB angajatorul poate 

informa alți angajați despre 

situația infectării cu virusul a 

unor alți angajați, fără a menționa 

identitatea persoanei în cauză. 

 

 

Angajatorul nu poate obliga 

angajații să completeze un 

chestionar medical sau un 

chestionar referitor la călătoriile 

sale recente, 

 

IN SCHIMB, este recomandată 

încurajarea angajaților să 

raporteze spontan călătoriile sau 

simptomele riscante. În acest 

context, este subliniat rolul 

medicului de medicina muncii. 

 

O societate nu poate practica 

controale generalizate și 

sistematice (de exemplu, 

controlul sistematic al 

temperaturii corpului angajaților 

și / sau vizitatorilor) întrucât 

încalcă principiul 

proporționalității, 

 

IN SCHIMB, este de datoria 

medicului de medicina muncii să 

monitorizeze persoanele al căror 

angajator presupune că au fost 

expuse la COVID-19 și / sau au 

simptome specifice acestuia. 

Irlanda 

 

 

Temeiurile prelucrării, în 

acest context, pot fi: 

(i) Art. 9 (2) i) (”prelucrarea 

este necesară din motive de 

interes public în domeniul 

sănătății publice”) inclusiv 

Comunicare internă și 

externă 

Identitatea persoanelor afectate 

nu trebuie divulgată niciunui terț 

sau colegilor lor fără o justificare 

clară. 

Angajatorii pot găsi o justificare 

să solicite angajaților și 

vizitatorilor să îi informeze dacă 

au vizitat o zonă afectată și / sau 

au simptome specifice COVID-

19. 

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/covid-19-et-traitement-de-donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-sur-le-lieu-de-travail
https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ireland_flag_300.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ireland_flag_300.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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date despre sănătate, dacă 

organizațiile acționează la 

îndrumarea autoritatilor si 

daca au fost implementate 

garanții adecvate (eg, 

limitarea accesului la date, 

durate de ștergere a datelor 

strict definite, pregătirea 

adecvată a angajaților 

implicați în prelucrare); 

(ii) Art. 6 (1) c) (obligația 

angajatorului de a își proteja 

angajații în temeiul legii 

irlandeze) și art. 9 (2) b) 

GDPR care oferă o bază 

legală pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal, 

inclusiv datele referitoare la 

sănătate, în cazul în care se 

consideră necesar și 

proporțional în acest sens; 

(iii) art. 6 (1) d) GDPR 

(prelucrare realizată pentru 

a proteja interesele vitale ale 

unei persoane fizice sau a 

altor persoane), dacă este 

necesar. Datele de sănătate 

ale unei persoane pot fi 

prelucrate în această 

privință atunci când sunt 

incapabile fizic sau legal să 

 

Angajatorii pot să informeze 

personalul că a existat un caz sau 

un caz suspect de COVID-19 în 

cadrul organizației, ÎNSĂ nu 

trebuie să transmită în cadrul 

organizației identitatea 

angajaților (suspecți sau testați 

pozitiv cu COVID-19).  

 

Dezvăluirea acestor informații 

poate fi solicitată de către 

autoritățile de sănătate publică 

pentru aducerea la îndeplinire a 

atribuțiilor acestora. 

 

 

 

ÎNSĂ implementarea unor 

măsuri mai stricte, precum un 

chestionar, trebuie să aibă o 

justificare temeinică bazată pe 

necesitatea și proporționalitatea 

prelucrării, luând în considerare 

spre exemplu specificul fișei 

postului (necesitatea efectuării 

unor călătorii pentru 

îndeplinirea atribuțiilor de 

serviciu) ori îndrumări primite 

de la autoritățile publice. 
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își dea consimțământul 

(numai în situații de 

urgență, când nu poate fi 

identificată nicio altă bază 

legală). 

Documentarea deciziilor 

Operatorii trebuie să 

documenteze orice proces de luare 

a deciziilor cu privire la măsurile 

implementate pentru gestionarea 

COVID-19, care implică 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

Minimizarea prelucrării 

Trebuie prelucrate numai datele 

minime necesare pentru a atinge 

scopul implementării măsurilor 

de prevenire sau împiedicare a 

răspândirii COVID-19. 

 

Norvegia 

 

 

Comunicare internă 

În măsura necesară pentru a 

asigura un mediu de lucru 

adecvat, angajatorul poate 

transmite o informare în cadrul 

organizației că un angajat este 

infectat sau în carantină, având în 

vedere totodată respectarea 

Comunicare externă 

Angajatorul nu trebuie să 

transmită în afara organizației 

informația că un angajat al său 

este infectat sau se află în 

carantină. Informația care poate 

ajunge la terți poate privi 

indisponibilitatea sau absența 

angajatului în discuție. 

  

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2020/koronasmitte-og-personvern/
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integrității și demnității 

angajatului. 

 

Temeiul legal al prelucrării 

În această situație devine aplicabil 

art. 9 (2) i) GDPR (”prelucrarea 

datelor de sănătate din motive de 

interes public în domeniul 

sănătății publice”), având în 

vedere legislația specială 

aplicabilă în Norvegia pentru 

aceste cazuri. 

 

Olanda 

 

 

Consult medical 

Medicul de medicina muncii poate 

consulta angajații pentru a 

identifica eventuale cazuri de 

infecție cu COVID-19. 

 

Minimizarea prelucrării 

Angajatorul poate prelucra numai 

datele cu caracter personal 

necesare pentru administrarea 

raportului muncă, precum 

numărul de telefon și adresa la 

care poate fi contactat, 

aproximarea duratei de absență, 

activitățile profesionale în curs, 

existența unei legături între cauza 

medicală și munca prestată. 

 

Angajatorul nu trebuie să 

păstreze informații despre natura 

și cauza afecțiunii medicale a unui 

angajat, însă aceste informații pot 

fi oferite de către medicul de 

medicina muncii în anumite 

cazuri. 

Angajatorul nu poate urmări 

locurile în care angajații săi au 

fost în vacanță. 

Angajatorul nu poate înregistra 

temperatura corpului angajaților 

săi. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer#mag-ik-bij-ziekte-de-zakelijke-mailbox-van-mijn-werknemer-checken-7466
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Spania 

 

 

Solicitare de informații 

Este permisă obținerea de 

informații referitoare la țările în 

care angajații/vizitatorii societății 

au călătorit și în care ar putea 

exista cazuri de virus COVID-19. 

Comunicare internă 

Este interzisă informarea 

angajaților cu privire la infectarea 

cu virusul COVID-19 a unui alt 

angajat. Astfel de informații pot fi 

transmise la nivelul societății, 

însă fără a se identifica persoana 

infectată. 

 Este permisă măsurarea 

temperaturii angajaților,  

 

ÎNSĂ doar de către personalul 

medical. 

Italia 

 

 
 

 

Informare și raportare 

Este permisă invitarea angajaților 

să comunice, acolo unde este 

necesar, dacă aceștia au călătorit 

în zone care prezintă risc de 

infectare cu virusul COVID-19. 

Angajații care desfășoară activități 

în relația cu publicul și iau contact 

cu o persoană suspectă de COVID-

19 au obligația de a notifica acest 

aspect autorităților competente 

din domeniul sănătății. 

 

 Este interzisă colectarea în mod 

sistematic și generalizat, precum 

și prin chestionare individuale, a 

informațiilor legate de prezența 

oricăror simptome de răceală ale 

angajaților sau ale contactelor 

apropiate ale acestora. 

 

Regatul 

Unit al 

Marii 

Britanii 

 

 
 

 

Adresarea de întrebări 

Se consideră a fi rezonabilă 

adresarea de întrebări către 

angajații sau vizitatorii societății 

referitoare la țările în care au 

călătorit sau existența 

simptomelor. Pentru a reduce 

volumul de date colectate, 

autoritatea recomandă ca 

angajatorii să îi sfătuiască pe 

Comunicare internă 

Este interzisă informarea 

angajaților cu privire la un alt 

angajat care a fost infectat cu 

virusul COVID-19. Astfel de 

informații pot fi transmise la 

nivelul companiei, însă fără a se 

identifica persoana infectată. 

  

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID19.pdf
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117#1
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-coronavirus/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-coronavirus/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-coronavirus/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-coronavirus/
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angajați/vizitatori să apeleze un 

număr special dacă se confruntă 

cu simptome sau au vizitat 

anumite țări. 

 

Transmiterea de comunicări 

Este interzisă trimiterea de 

comunicări comerciale către 

persoanele vizate cu privire la 

sănătatea publică. Totuși 

organizațiile medicale pot trimite 

mesaje cu privire la acest subiect, 

care nu întrunesc caracteristicile 

comunicărilor comerciale, prin (i) 

telefon, (ii) mesaj, (iii) e-mail. 

 

Ungaria 

 

 

Măsuri de minimizare a 

riscului 

Pentru a garanta un mediu de 

lucru sigur autoritatea recomandă 

angajatorilor să adopte 

următoarele măsuri: (i) crearea 

unui plan de continuitate a 

activității care să includă, printre 

altele, evaluarea riscurilor 

referitoare la datele cu caracter 

personal, (ii) furnizarea detaliată a 

informațiilor cu privire la acțiunile 

care trebuie întreprinse în cazul 

unei potențiale infecții cu virusul 

COVID-19, (iii) anularea sau 

 Pentru colectarea datelor se pot 

utiliza chestionare,  

 

ÎNSĂ acestea nu trebuie să 

conțină întrebări referitoare la 

istoricul medical. De asemenea, 

nu se pot solicita persoanelor 

vizate documente medicale. 

 

Autoritatea nu consideră că este 

proporțional ca angajatorii să 

pună în aplicare controale 

generale și obligatorii folosind 

dispozitive medicale de 

diagnosticare (de exemplu, 

termometre) cu privire la 

angajați,  

 

DEOARECE colectarea datelor 

referitoare la COVID-19 este 

responsabilitatea furnizorilor de 

servicii medicale și a 

profesioniștilor medicali. 

https://www.insideprivacy.com/covid-19/hungarian-supervisory-authority-issues-guidance-on-data-protection-and-coronavirus/
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amânarea deplasărilor în interes 

de serviciu, precum și a 

evenimentelor, (iv) înștiințarea 

angajaților că aceștia trebuie să 

notifice orice contact posibil cu 

virusul COVID-19 și să solicite 

sprijin medical. 

În cazul în care un angajat notifică 

faptul că a luat contact cu virusul 

COVID-19 sau angajatorul are o 

asemenea suspiciune, acesta din 

urmă are dreptul de a colecta 

informații, precum țările în care 

angajatul a călătorit și care sunt 

expuse la risc, data călătoriei, dacă 

angajatul a intrat în contact cu 

persoane care au vizitat recent 

respectivele țări. 

 

Germania 

 

  

Informare 

Angajatorul poate solicita 

angajaților care s-au întors din 

concediu să îl informeze dacă au 

fost într-o zonă de risc. Un 

răspuns negativ ar trebui să fie 

suficient în acest context. 

 

Prelucrarea numărului de 

telefon personal 

Este permisă colectarea și 

stocarea temporară a numărului 

Angajații nu trebuie să facă 

declarații concrete cu privire la 

starea lor de sănătate. 

 

Examinare medicală 

Nu este permisă impunerea 

obligației de a efectua o 

examinare medicală. Acest lucru 

poate fi solicitat doar de către 

autoritățile din domeniul 

medical. În acest sens angajatorii 

nu pot colecta date privind 

  

https://www.linkedin.com/pulse/data-protection-authority-baden-w%25C3%25BCrttemberg-publishes-dr-carlo-piltz/?trackingId=hSZRfeBITXWQm8YZMQYfrw%3D%3D
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de telefon al angajatului, dacă 

acesta consimte, pentru a-l 

avertiza în scurt timp, dacă este 

necesar să nu apară la locul de 

muncă. Potrivit autorității, în 

acest caz temeiul colectării îl 

constituie interesul legitim. Cel 

târziu după dispariția pandemiei, 

datele de contact personale 

colectate trebuie șterse de către 

angajator. 

 

sănătatea angajaților, ci au 

obligația să apeleze la autoritățile 

medicale în cazul în care au vreun 

dubiu în legătură cu o potențială 

infecție cu virusul COVID-19. 

Polonia 

 

 

Verificări realizate de 

angajator 

Angajatorul poate verifica 

anumite aspecte fără a fi necesar 

consimțământul persoanei vizate, 

precum deplasările în interes de 

serviciu. În acest sens angajatorul 

poate verifica destinația, perioada 

deplasării sau expunerea la virusul 

COVID-19, această verificare 

realizându-se în baza interesului 

legitim al angajatorului. 

Angajatorii nu pot obliga angajații 

să dezvăluie zonele pe care le-au 

vizitat în ultimele 15 zile și care 

sunt afectate de COVID-19. 

 

Colectare simptome 

Este interzisă colectarea în mod 

sistematic și generalizat a 

informațiilor legate de 

simptomele COVID-19. 

 

Comunicare internă și 

externă 

Este interzisă informarea 

angajaților sau a terțelor părți cu 

privire la un angajat al societății 

care a fost infectat cu virusul 

COVID-19. Astfel de informații 

 Este interzisă măsurarea 

temperaturii persoanelor vizate. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9e152161-ce6e-4f4d-b8eb-266c4a005e0f


 Măsuri permise Măsuri interzise Prelucrarea datelor de 

sănătate prin utilizarea 

unor Chestionare 

Prelucrarea datelor de 

sănătate prin Verificarea 

temperaturii 

pot fi transmise, însă fără a se 

identifica persoana infectată 

 

 

 


