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NOILE PROFILE PERSONALE

Se pare c\ noile tehnologii informa]io nale
tind s\ intervin\ tot mai mult asupra
atributelor personalit\]ii noastre. Interac ]iunile
în care intr\m, fie c\ este vorba despre alte
persoane fizice sau despre entit\]i legale,
presupun obligativitatea parcurgerii unor
trasee electronice complicate, pe care le
control\m insuficient. De aceea, accept\m –
mai mult sau mai pu]in for]at – s\ avem
încredere în operatorii acestor re]ele
sofisticate, deoarece ele au fost create,
primordial, pentru a ne facilita contactele [i a
ne maximiza c\[tigurile de pe urma lor. Ele
înlocuiesc prezen]a noastr\ fizic\, în locuri
aflate la distan]\, cu accesul electronic la
atribute de identi ficare ce nu se mai rezum\
la nume [i pre nume. Confortul comunica -
]ional al seco lului 21 este îns\ înso]it de un
disconfort creat de tipul datelor pe care le
ced\m [i de faptul c\ nu avem certitudinea
tezau riz\rii lor sigure.

Când spunem date biometrice, ne refe -
rim, printre altele, la amprente, tehnicile de
recunoa[tere facial\, analiza compor ta -
mental\, identificarea în infra-ro[u, bio metria
mâinilor, analiza grafic\ a semn\ turii unei
persoane [i chiar modul de utili za re a tas -
taturii computerului, prin eviden]ierea inten -
si t\]ii ap\s\rii [i viteza de scriere. Profun -
zimea profilului personal creat pe aceast\
baz\ nu mai trebuie argumentat\.

Actualmente, profilul nostru personal,
accesul nostru în zone de comunicare
obi[nuite sau de afaceri, se întemeiaz\ tot

mai mult pe utilizarea datelor biometrice,
inclusiv [i mai ales pentru ra]iuni de secu ri -
tate. Sistemele de supraveghere [i diver se
baze de date stocheaz\ elemente de iden -
tificare de acest tip la o scar\ atât de lar g\,
încât autorit\]ile publice îns\rcinate cu pro -
tec]ia datelor private au sim]it nevoia s\
conceap\ anumite scheme de regle mentare
juridic\, cu scopul de a preveni [i sanc]iona
colectarea [i utilizarea abuziv\ a tr\s\turilor
biometrice.

SISTEME ADECVATE RISCURILOR DE
SECURITATE

În demonstrarea celor de mai sus, vom
recurge la un exemplu din Italia ce merit\ a fi
re]inut, în contextul folosirii caracteristicilor
biometrice în rela]ia cu b\ncile comerciale.
În acest sector, se arat\ într-un raport al
firmei de avoca]i Portolano Colella Cavallo
Studio Legale, cea mai r\spândit\ form\ de
recunoa[tere personal\ o reprezint\ am -
pren tele digitale. Este un motiv suficient
pentru a impune institu]iilor de credit o
deplin\ conformare fa]\ de legisla]ia datelor
personale, dar [i un regim juridic special
privitor la reten]ia datelor biometrice. În anul
2005, autori tatea italian\ de reglementare a
protec]iei datelor cu caracter personal a
adoptat norme ce vizeaz\ modul în care
b\ncile pot colecta amprente digitale [i alte
date personale biometrice. Principiul care
guverneaz\ aceast\ reglementare îl consti -
tuie protec]ia libert\]ii [i demnit\]ii clientului.
Mai exact, niciuna din schemele de prelevare

de date biometrice instituite de institu]iile
bancare nu trebuie s\ res tric]ioneze în vreun
fel libertatea persoanei de a accepta s\ se
supun\ unui asemenea sistem, spre a
beneficia de serviciile b\ncii. În m\sura în
care clientul mani fest\ rezerve fa]\ de aceste
forme de pre le vare, el trebuie s\ se bucure
de acces în banc\, în alte condi]ii decât prin
cedarea amprentelor sale digitale. 

Problematica re]inerii ulterioare a datelor
cu caracter biometric a impus [i ea anumite
limit\ri. Astfel, informa]iile de acest tip nu
pot fi stocate decât cel mult o s\pt\mân\ [i
trebuie s\ fie organizate într-o baz\ de date
adecvat\, din care s\ poat\ fi [terse în mod
automat atunci când termenul legal de
reten]ie a expirat. În plus, b\ncilor le este
interzis s\ creeze copii back-up ale acestor
baze de date. Regulile impuse de autoritate
mai prev\d recursul la ob]inerea de date
biometrice doar propor]ional, cu scopul
pentru care acestea sunt solicitate, încer -
cân du-se astfel s\ nu se creeze o utilizare
abuziv\ a lor în situa]ii care, în mod obiectiv,
nu ar face necesare un asemenea sistem.
Practic, introducerea acestor modalit\]i de
prelevare trebuie raportat\ exclusiv la riscul
ce se dore[te a fi evitat în rela]ia cu un client
sau cu o alt\ persoan\ ce inte rac ]ioneaz\ cu
banca.

M\surile normative adoptate în Italia
indic\ seriozitatea cu care autorit\]ile în]eleg,
de fapt, s\ impun\ respectarea constitu]iei,
într-un domeniu în care dez vol tarea tehno lo -
gic\ devanseaz\ siste ma tic abord\rile
legislative. �
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