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Audierea candidatei Cinzia BIONDI

- Vă rugăm să descrieți motivele pentru care doriți să ocupați acest post și de ce vă 
considerați persoana potrivită?

Profit de această ocazie pentru a mă prezenta în contextul numirii mele ca viitoare directoare 
adjunctă a Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Am candidat pentru acest post deoarece cred din toată inima în drepturile și libertățile 

fundamentale ale cetățenilor UE asociate procesării datelor cu caracter personal și sferei lor 

private. Am, de asemenea, chemarea, precum și o combinație de cunoștințe, experiență și 

aptitudini, necesare pentru a promova și a apăra cu succes aceste drepturi fundamentale.

Traversăm actualmente o perioadă unică și decisivă pentru protecția datelor și a vieții private, 

în Europa și în restul lumii. Există provocări și amenințări care trebuie discutate și abordate în 

mod corespunzător. Cu toate acestea, există și oportunități de care putem profita, cu condiția 

de a construi un climat de transparență și încredere pe plan intern care ne va permite să purtăm 

un dialog pe toate planurile cu lumea și inovațiile pe care le propune.  Am o viziune foarte 

ambițioasă asupra instituțiilor și organelor UE ca lideri în acest domeniu, atât în Europa, cât și 

la nivel mondial. Aș dori să pun umărul pentru a transforma în realitate această viziune.
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Rolul de directoare adjunctă aduce cu el privilegiul și responsabilitatea de a influența politica 

și cultura. Profit de această ocazie pentru a afirma o valoare de bază, și anume că protecției 

datelor și a vieții private sunt drepturi fundamentale ale cetățenilor UE. Ele o inestimabilă 

valoare intrinsecă, iar neprotejarea lor sau neglijența în protejarea lor poate avea un impact 

negativ și asupra altor drepturi și libertăți.

Consider că convingerile și viziunea mea mă recomandă pentru acest rol și că experiența și 

calitățile personale mă vor ajuta să îl îndeplinesc cu succes.

Am conlucrat foarte strâns cu organizații și industrii din toate sectoarele, inclusiv cu 

organisme publice și de reglementare și dețin o experiență deosebit de bogată în munca la cele 

mai înalte niveluri în sectorul industrial privat la nivel național și internațional. Am fost 

martoră directă la multitudinea de atitudini, percepții, temeri și mituri create în jurul protecției 

datelor și a vieții private. Experiența m-a învățat că dificultatea rezidă în general nu în ce își 

propun organismele să realizeze, ci în modul de realizare al obiectivelor lor. Mă voi folosi de 

înțelegerea acestor perspective și de succesul pe care l-am avut atunci când am avut de a face 

cu ele în alte contexte, în rezolvarea sarcinilor cu care mă voi confrunta în calitate de 

directoare adjunctă.

Voi aduce un suflu nou și o abordare lipsită de crispare la AEPD. Voi veni, de asemenea, cu o 

combinație solidă de cunoștințe, aptitudini și experiență care cred că le va spori și va 

completa, totodată, pe cele ale noului director, creând, astfel, o echipă mai puternică.

Îmi place și mă pricep să adun oamenii laolaltă în jurul și pentru realizarea unui obiectiv 

comun. Folosindu-mă de aptitudinile interdisciplinare pe care le dețin în protecția datelor și 

reglementarea serviciilor financiare, am reușit să adun laolaltă organizații, asociații și persoane 

influente pentru a discuta propunerea de Regulament general privind protecția datelor, a 

discuta subiecte de interes comun și a stimula colaborarea și schimbul de informații.

Specializarea mea în legislația referitoare la tehnologie și gestionarea unor proiecte de IT și 

centre de date de mare amploare mi-a oferit o cunoaștere aprofundată a industriilor bazate pe 

tehnologie și informație. Capacitatea de a le înțelege motivele, capacitățile și practicile 

operaționale mă plasează într-o bună poziție pentru a susține, consilia și supraveghea 

instituțiile Uniunii. Voi proceda astfel nu numai în relație cu necesitățile și obiectivele lor în 

materie de tehnologie, ci și în relație cu elaborarea de politici în domeniile tehnologiei și 

serviciilor digitale.
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Independența de gândire și acțiune a fost o caracteristică necesară a tuturor funcțiilor mele 

anterioare. Integritatea și profesionalismul au stat la temelia carierei mele. Dacă voi fi numită, 

voi continua să aplic și să respect cu strictețe aceste principii și standarde în funcția de 

directoare adjunctă.

- Vă rugăm să vă  prezentați ideile cu privire la sarcina de supravegherii a AEPD. Care 
este concepția dumneavoastră asupra rolului de supraveghere de către AEPD a 
activităților de procesare ale instituțiilor și organismelor UE și cum intenționați să faceți uz 
de prerogativele AEPD de a interveni în scopul asigurării conformității? 

Regulamentul 45/2001 precizează cerințele, sarcinile și prerogativele AEPD. Regulamentul de 

procedură (17.12.2012) stipulează cadrul îndeplinirii și exercitării acestora de către AEPD, 

oferind în plus detalii despre structurile sale interne. Sunt conștientă de faptul că aceste 

documente, împreună, stabilesc competențele AEPD și parametrii săi de funcționare, iar eu voi 

acționa în cadrul structurilor lor actuale și viitoare. Nu o să repet conținutul acestora aici. În 

schimb, aș dori să îmi expun pe scurt ideile în legătură cu ceea ce vreau să realizez prin 

intermediul activităților de supraveghere și așteptările pe care le am din partea instituțiilor și 

organelor UE care prelucrează date.

În viziunea mea, este de datoria AEPD să coordoneze, cu hotărâre, fără echivoc și într-un 

spirit independent eforturile de asigurare a respectării drepturilor cetățenilor UE de către 

instituțiile și organismele UE. Dacă voi fi numită, voi trata protecția datelor și a vieții private, 

ferm și consecvent, ca drepturi fundamentale cu aplicabilitate obligatorie, ceea ce sunt de fapt; 

drepturi pentru a căror formulare și protecție comunitatea europeană s-a străduit timp de 

decenii, din motive foarte întemeiate. Totuși, trebuie să acceptăm, de asemenea, că aceste 

drepturi nu sunt absolute. În situații excepționale, când există necesitatea reală și dovedită a 

unor acțiuni foarte specifice și limitate, instituțiile Uniunii pot fi nevoite să favorizeze un 

interes opus, incompatibil. Mă aștept la o dezbatere temeinică și la o transparență totală 

înainte să se meargă pe această cale. În plus, ar trebui explorate la maximum toate 

alternativele rezonabile pentru a obține rezultatul dorit, folosind în orice situație cele mai 

stricte elemente de siguranță și mecanisme de supraveghere.

Cred că trebuie să ne concentrăm asupra obiectivului suprem: protejarea drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor UE. Cel mai bun și mai sustenabil mod de a realiza acest lucru 

este de a pune umărul împreună și de a trata orice problemă fără reținere, acționând din timp, 

printr-o colaborare respectuoasă, un dialog onest și fixarea unor așteptări clare.  Consider că o 

parte importantă a rolului meu o reprezintă călăuzirea și autorizarea instituțiilor și 
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organismelor UE să ia decizii corecte și să găsească soluții inspirate încă din primele faze ale 

activităților de prelucrare și să reducă la minimum necesitatea de a face ulterior cârpeli pentru 

repararea greșelilor.  Voi adopta tehnici precum reuniunile periodice formale și informale, 

formarea profesională axată pe obiective precise, instrumente de orientare practică, schimbul 

de

know-how, analiza tendințelor și a cauzelor fundamentale, scenarii predictive și o relație 

solidă cu rețeaua responsabililor cu protecția datelor (DPO) pentru a spori coerența 

activităților de prelucrare din cadrul instituțiilor și organismelor.

Instituțiile și organismele UE sunt răspunzătoare pentru impactul pe care îl au asupra 

drepturilor și libertăților cetățenilor Uniunii. Celor care colectează și utilizează datele și 

beneficiază de pe urma lor le revine obligația de a reconstrui un climat de încredere, 

restabilind încrederea că datele pot fi prelucrate în mod responsabil și în scopuri bune. Acest 

lucru presupune transparență, poate la un nivel cu care unele instituții s-ar putea să nu fie 

obișnuite. Fără transparență, nu poate fi vorba de alegere sau consimțământ în cunoștință de 

cauză sau de control din partea cetățenilor. Fără toate acestea, nu există o bază pentru 

încredere.

Voi considera-o ca o măsură a succesului mandatului meu dacă la sfârșitul acestuia va exista 

o relație mai proactivă și mai fructuoasă între AEPD și instituțiile și organismele UE decât la 

început.

Prerogativele de intervenție sunt un element necesar al unei supravegheri de succes. Consider 

prerogativele de la articolul 47 alineatul (1) literele (c), (e) și (f) (ordinul de a se conforma 

solicitărilor/drepturilor persoanei vizate, de a rectifica, bloca, șterge sau distruge datele și de 

impune interdicții asupra prelucrării) ca având cel mai mare impact asupra activităților de 

prelucrare ale instituțiilor și organismelor UE. Sper ca prin protocoale de asumarea a 

angajamentului mai bune, cum am subliniat pe scurt mai înainte, AEPD nu va fi nevoită să își 

folosească prerogativele prea des. Aș dori totuși să le fie clar tuturor instituțiilor și 

organismelor UE că ori de câte ori astfel de măsuri vor fi necesare, ele vor fi luate.

Cred că independența, consecvența acțiunilor, supravegherea eficace și intervențiile oportune 

sunt piatra unghiulară a succesului AEPD. Orice intervenție trebuie, de asemenea, să se 

bazeze pe o înțelegere pragmatică a ceea ce AEPD dorește să realizeze în urma intervenției: 

poate urmări impunerea unui rezultat pozitiv sau prevenirea unei anumite amenințări.
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Unele dintre prerogativele de care dispune AEPD în temeiul articolului 47 din Regulamentul 

45/2001 vor intra în rutina relațiilor de lucru dacă putem adopta esența a ceea ce am descris 

mai sus. De exemplu, competențele formale de a obține acces la informații sau la sedii nu vor 

fi folosite în cazul unei cooperări și a unui schimb de informații satisfăcătoare în orice situație.

Dacă se va aplica, intervenția AEPD nu ar trebui să apară ca o surpriză absolută. AEPD va 

oferi ocazia unui dialog și a prezentării de dovezi în chestiunile în care intenționează să ia 

măsuri de sancționare. Acest lucru ar putea avea loc în contextul interacțiunilor noastre 

periodice, prin intermediul unui proces de verificări prealabile sau al unei inspecții structurate, 

sau în urma unei reclamații. După părerea mea cea mai mare probabilitate a unei intervenții 

are loc în cazul a două scenarii: mai întâi, dacă instituția respectivă a colaborat pe deplin dar 

nu am reușit să ajungem la o soluție acceptabilă de ambele părți și AEPD consideră că este 

vorba de o încălcare, un risc sau o amenințare semnificativă; sau, în al doilea caz, dacă 

instituția sau organismul UE în cauză nu a colaborat pe deplin. Această din urmă situație 

poate indica o cultură în acest sens fapt ce poate constitui el însuși un risc.

În toate cazurile AEPD va încerca să explice ce acțiune va întreprinde și de ce. Analiza 

noastră va fi pusă la dispoziție pe scară largă. Doresc, de asemenea, să monitorizez 

eficacitatea intervenției noastre, nu doar asupra instituției sau organismului în cauză, ci și 

asupra comunității mai largi. Voi îndemna toate instituțiile și organele UE să învețe din toate 

acțiunile întreprinse de AEPD.

- Ținând seama de viitorul rol pe care AEPD l-ar putea juca ca secretariat al Comitetului 
european pentru protecția datelor (CEPD), în cazul în care actualul pachet referitor la 
protecția datelor este adoptat sub acest aspect, vă rugăm să vă expuneți opinia asupra 
posibilei organizări a CEPD și a metodelor de lucru, precum și asupra modului în care ar 
trebui modificat Regulamentul 45/2001 pentru a ține seama de acest nou rol.

Sarcinile și responsabilitățile cumulate stabilite pentru CEPB în textul Comisiei Europene din 

2012 și în textul Parlamentului din 2014 sunt substanțiale. Sarcina și rolul său de bază vor fi 

acelea de a implanta armonizarea protecției datelor pe tot cuprinsul UE. Pe baza răspunderii 

colective, comitetul va asigura interpretarea, aplicarea și asigurarea armonizată a respectării 

pachetului legislativ propus privind protecția datelor. El va juca un rol esențial ca apărător al 

mecanismului de asigurare a coerenței. 

CEPD, după părerea mea, trebuie să acționeze în cadrul bunei guvernanțe, al unor protocoale 

de dialog și comunicare excelente, al răspunderii colective, al schimbului nerestricționat de 
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informații, al verificărilor și bilanțurilor eficace, al unor mecanisme clare de rezolvare a 

conflictelor, și al asumării răspunderii pentru acțiunile sale. În toate activitățile sale, toate 

autorităților naționale de supraveghere și AEPD ar trebui să beneficieze de o reprezentare 

echitabilă și egală a pozițiilor și punctelor de vedere. Ar trebui să fim motivați și solicitați 

profesional în calitatea  noastră de membri ai unui Comitet cu viziune și obiective clare.

Aș dori să văd CEPD organizat într-un mod inteligent și receptiv, lucrând într-un spirit 

colegial și cu cât mai puține „bisericuțe”. Aceasta nu îi împiedică, desigur, pe membrii 

comitetului să ia o inițiativă personală în anumite aspecte ale muncii CEPB și să o aducă în 

atenția întregului comitet pentru discuții și luarea unei decizii.

Trebuie, de asemenea, să existe un mecanism care să garanteze că CEPD face analize 

obiective și bazate pe dovezi și că trage concluzii în mod imparțial. Toate pozițiile și acțiunile 

adoptate trebuie să se bucure de sprijinul tuturor membrilor, indiferent de interesele și 

perspectivele naționale individuale care ar fi putut fi discutate de comitet înainte de luarea 

deciziei.

În sfârșit, este important ca deciziile, recomandările, avizele, orientările și alte acte ale 

comitetului, să fie accesibile. Prin aceasta înțeleg că trebuie să fie ușor de înțeles de către un 

public larg, nu doar de cei care au studii de drept sau suficiente cunoștințe tehnice în materie 

de protecție a datelor și a vieții private pentru a descifra semnificația și aplicabilitatea practică 

a acestora. Munca comitetului, precum și activitățile de prelucrare ale controlorilor, ar trebui 

să se reflecte ușor în viața de zi cu zi a cetățenilor UE.

Ca secretariat, cred că rolul nostru constă în elaborarea proceselor necesare pentru a sprijini 

cadrul de mai sus. Vom călăuzi și coordona activitățile CEPD și vom facilita relațiile pentru a 

ajuta CEPD să își îndeplinească responsabilitățile la timp și cu succes.

Am reflectat la modul în care constituirea CEPD poate afecta AEPD, date fiind cele două 

roluri distincte pe care le va juca: unul ca membru ale CEPD, altul ca secretariat al acestuia.

În primul rol, AEPD va trebui, împreună cu ceilalți membri, să acționeze independent ca și 

comitet. Va trebui totuși să rămână conștient de cerința separată și permanentă de a rămâne 

independent în activitățile sale întreprinse sub egida AEPD în temeiul Regulamentului 

45/2001. Sunt preocupată de faptul că există posibile zone de conflict care vor necesita mai 

multe clarificări și o abordare foarte prudentă. În mod special, sarcina CEPD de a oferi 
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consiliere instituțiilor Uniunii în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în 

Uniune (articolul 66 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor) 

se suprapune clar cu responsabilitatea centrală a AEPD.

Ca secretariat, AEPD trebuie să garanteze că CEPD acționează eficient, eficace și în mod 

adecvat. Va trebui să gestioneze o gamă largă de activități, să faciliteze planificarea și 

programarea, să coordoneze relațiile interne și externe ale CEPD și, în general, să se ocupe de 

treburile administrative și operaționale ale comitetului. Aceasta va pune multă presiune 

asupra resurselor AEPD și s-ar putea dovedi un subiect sensibil în contextul prioritizării 

activităților, mai ales că secretariatul va fi subordonat conducerii CEPD în privința sprijinului 

pe care îl va acorda.

Regulamentul 45/2001 și Regulamentul de procedură aferent vor trebui în orice caz 

modificate pentru a reflecta și a da forță juridică Regulamentului general privind protecția 

datelor. Chestiunile referitoare la independență și resurse menționate mai sus vor trebui 

abordate în aceste versiuni modificate și luate în considerare, de asemenea, cu prilejul 

întocmirii Regulamentului de procedură ale CEPD. Poziția mea actuală este că secretariatul 

CEPD, pentru a funcționa în mod corespunzător și a da sprijinul necesar CEPD, va trebui să 

reprezinte o funcție separată, posibil cu propriul său director, în cadrul AEPD. El va opera 

independent de alte funcții ale AEPD, deși directorul va face parte din Comitetul executiv al 

AEPD. Dacă voi fi numită, îmi voi reevalua poziția după ce mă voi familiariza mai mult cu 

AEPD și după finalizarea pachetului legislativ.

Regulamentul 45/2001 și Regulamentul de procedură al AEPD vor necesita modificări 

tehnice pentru a pune la punct anumite chestiuni, inclusiv: temeiul juridic și competențele 

AEPD ca secretariat; o descriere clară a rolurilor, atribuțiilor și competențelor suplimentare; 

revizuirea structurii instituționale a AEPD, stabilind separarea funcțiilor și modul de 

gestionare al acesteia; cerințele de raportare; și identificarea și planificarea resurselor.
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