
 

 

 

Stimată Doamnă Weber, 

 

Vă mulțumim pentru interesul dvs. cu privire la inițiativa noastră cu operatorii de rețele 

de telefonie mobilă și la furnizarea de date agregate și anonimizate despre locația telefonului 

mobil. Într-adevăr, Comisia Europeană a solicitat operatorilor de rețele de telefonie mobilă 

europene să comunice date anonimizate și agregate Centrului său Comun de Cercetare (JRC). 

Obiectivul inițiativei este acela de a oferi informații care pot ajuta la înțelegerea 

dinamicii teritoriale a COVID-19, de a evalua impactul măsurilor de distanțare fizică asupra 

mobilității, inclusiv eliminarea treptată a acestor măsuri, alimentarea cu date a modelelor 

epidemiologice, estimarea costurilor economice ale diferitelor intervenții, precum și impactul 

măsurilor de control specifice asupra fluxurilor transfrontaliere intra-UE, din cauza pandemiei. 

Ne propunem să lucrăm cu cel puțin un operator pentru fiecare stat membru, pentru a 

acoperi întreaga UE. Comisia Europeană poartă discuții la nivel tehnic cu operatorii de rețele 

mobile care s-au oferit să furnizeze date, inclusiv date care acoperă România. 

Cererea către operatorii de rețele mobile este limitată strict la date anonimizate și nu va 

conduce în niciun fel la urmărirea persoanelor. Comisia nu este în posesia și nu va încerca să 

utilizeze nicio altă bază de date sau mijloace tehnice care teoretic ar putea duce la 

reidentificarea sau identificarea neintenționată a persoanelor. 

În urma avizului transmis de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) 

la 20 martie 2020, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) a pus la punct 

mijloace și un proces adecvat pentru a găzdui și prelucra în siguranță datele și a oferit transmisie 

criptată și sigură operatorilor de rețele mobile. Înainte de utilizarea datelor, JRC efectuează un 

test de conformitate privind agregarea și anonimizarea datelor furnizate de operatorii de rețele 

mobile. JRC nu partajează datele cu nicio terță parte, iar accesul la date este acordat doar unui 

număr limitat de personal de cercetare al JRC.   
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JRC va păstra datele pentru cel mult 90 de zile sau până la sfârșitul crizei COVID-19, în funcție 

de termenul care se împlinește primul. Această perioadă poate fi prelungită, cu acordul 

operatorilor de telecomunicații, dacă criza COVID-19 continuă. Înainte de a lansa inițiativa, 

Comisia a consultat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) iar abordarea pe 

care a adoptat-o este în conformitate cu Orientările Comitetului European pentru Protecția 

Datelor pentru utilizarea datelor privind locațiile și instrumentele de urmărire a contactelor în 

contextul focarului COVID-19, adoptate la 21 aprilie 2020. 

Comisia va partaja rezultatele analizei cu autoritățile din statele membre și cu Centrul European 

pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Din informațiile pe care le avem, nicio altă entitate UE 

nu a solicitat date operatorilor de telefonie mobilă. 

Independent de inițiativa Comisiei, o serie de state membre au solicitat accesul la datele de 

mobilitate anonimizate și agregate de la operatorii de rețele mobile active în țările lor, pentru a 

ajuta la lupta împotriva COVID-19. În unele țări, accesul la date se bazează pe acorduri 

voluntare, în timp ce în altele, solicitările se bazează pe legislație existentă sau nouă. 

Am dori să vă atragem atenția asupra Recomandării Comisiei de a sprijini strategiile de ieșire 

prin intermediul datelor și aplicațiilor mobile, adoptată la 8 aprilie 2020. Comisia sprijină, de 

asemenea, statele membre ale UE din rețeaua de sănătate electronică eHealth Network în 

dezvoltarea unui set de instrumente comune ale UE – Common EU Toolbox, care să se 

focuseze, printre altele, pe o abordare comună pentru modelarea și prezicerea evoluției 

virusului prin date de localizare mobilă anonimizate și agregate.  

De asemenea, Comisia a publicat un Ghid privind aplicațiile care sprijină lupta împotriva 

pandemiei COVID 19 în legătură cu protecția datelor. Ați putea fi, de asemenea, interesat de 

Foaia de parcurs europeană pentru o abordare comună în ridicarea măsurilor de izolare 

COVID-19. În cazul în care aveți alte întrebări, vă invităm să o contactați pe Cristina Maier. 

(Cristina.MAIER@ec.europa.eu), DG CONNECT, Unit Gl Data Policy and Innovation. 

 

Cu stimă, 

 

Kim Jorgensen 
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