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Privacy4press.ro este un website-resursă care oferă jurnaliştilor informaţii despre
protecţia datelor personale şi echilibrul dintre libertatea de exprimare şi dreptul la
viaţă privată. În spatele acestui website se află echipa PrivacyOne, avocaţi
specializaţi în consultanţă juridică în domeniul protecţiei datelor personale.
Ideea de a crea acest website a venit din faptul că, mai ales în ultimele luni, am
observat multă confuzie legată de protecţia datelor în domeniul activităţii jurnalistice.
Unele site-uri de ştiri primesc cereri de ştergere a datelor personale pe care le
publică, sau sunt somaţi de autoritatea de protecţia datelor să demonstreze că
respectă obligaţii care nici măcar nu li se aplică.
Mesajul nostru pentru jurnalişti este că materialele pe care le publică, şi care conţin
date personale, sunt protejate de libertatea de exprimare şi sunt acoperite de o
excepţie de la aplicarea GDPR (Regulamentul European privind Protecţia Datelor),
atât timp cât îndeplinesc anumite condiţii pe care le explicăm pe site-ul
privacy4press.ro. Acest lucru înseamnă şi că persoanele despre care scriu jurnaliştii
nu pot să le ceară pur şi simpul acestora să le şteargă datele personale din publicaţii
- altfel, jurnalismul nu ar mai avea nicio valoare într-o societate democratică.
Totuşi, jurnaliştii nu pot publica orice informaţii, pentru că libertatea de exprimare nu
este un drept absolut. Mai mult, atunci când intră în conflict cu alte drepturi ale
omului, cum ar fi respectarea vieţii private sau nediscriminarea, este necesar un test
de echilibru pentru a vedea care drept prevalează în acea situaţie concretă.
Sperăm că platforma privacy4press.ro să fie o sursă la care jurnaliştii vor apela
atunci când trebuie să decidă ce informaţii să publice sau dacă au vreo dilemă legată
de protecţia datelor în activitatea lor. Platforma va fi mereu actualizată cu informaţii
relevante, inclusiv cele mai noi cazuri ale instanţelor naţionale şi internaţionale.

Cei care au curiozități legate de subiect ne pot scrie la adresa
privacy4press@privacyone.ro- cu ajutorul lor vom dezvolta o secţiune de întrebări
frecvente şi un cod de bune practici.
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