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 Miercuri, 2 noiembrie 2011  Era digital&#259; na&#351;te &#351;efi Big Brother
 
 Scris de : Dollores BENEZIC       În Europa, patronii intercepteaz&#259; coresponden&#355;a privat&#259; a
angaja&#355;ilor, utilizând ilegal softuri secrete de monitorizare a computerelor; În România unii angaja&#355;i pretind
c&#259; &#351;efii lor au folosit informa&#355;ii private din email-uri ca s&#259;-i h&#259;r&#355;uiasc&#259;.
    Majoritatea angaja&#355;ilor români î&#351;i pornesc în fiecare diminea&#355;&#259; computerele f&#259;r&#259;
s&#259; aib&#259; habar c&#259; &#351;efii lor pot s&#259; monitorizeze nu numai ce site-uri viziteaz&#259;, dar
s&#259; m&#259;soare exact cât timp petrec ei muncind sau navigând pe internet. Mai mult, prea pu&#355;ini
realizeaz&#259; c&#259; angajatorii lor pot, cu softurile potrivite, s&#259; le intercepteze email-urile private trimise de
pe conturile personale cum ar fi Gmail sau Yahoo. &bdquo;Angaja&#355;ii ar trebui s&#259; &#351;tie c&#259; li se
poate citi con&#355;inutul emailurilor&rdquo;, spune L.F., director la Netsec Interactive Solutions, o companie
bucure&#351;tean&#259; specializat&#259; în securitate IT, care a cerut s&#259; nu-i fie divulgat numele.   
Monitorizarea la locul de munc&#259; &#351;i cunoa&#351;terea drepturilor    &bdquo;Din p&#259;cate, de&#351;i au
fost gândite constructiv, softurile de monitorizare sunt folosite de mul&#355;i angajatori în scopuri mai degrab&#259;
personale decât profesionale. Vorbim de posibilitate de &#351;antaj &#351;i poate chiar de h&#259;r&#355;uire&rdquo;,
continu&#259; L.F.    Netsec estimeaz&#259; c&#259; mai mult de 40%  dintre multina&#355;ionalele &#351;i
companiile mari din România folosesc softuri speciale pentru a intercepta &#351;i controla fluxul informa&#355;ional din
companiile lor, inclusiv ceea ce angaja&#355;ii ar putea s&#259; scrie pe email-uri personale sau s&#259; descarce pe
memory stick. Monitorizarea secret&#259; a angaja&#355;ilor, interzis&#259; de legisla&#355;ia european&#259;, face
obiectul unor uria&#351;e controverse în alte &#355;&#259;ri, în special Germania, unde mari companii au fost
for&#355;ate s&#259; pl&#259;teasc&#259; amenzi de milioane de euro din cauza asta. Politicienii germani dezbat
acum o nou&#259; lege privind dreptul la via&#355;&#259; privat&#259; la locul de munc&#259;. În România,
mul&#355;i sus&#355;in c&#259; &#351;efii nu se mul&#355;umesc doar s&#259; colecteze informa&#355;ii despre
subalterni, prin mijloace secrete &#351;i ilegale, dar folosesc acele informa&#355;ii împotriva lor.    &#350;antajat de
&#351;ef&#259;  Niciun angajat nu a fost de acord s&#259; apar&#259; în pres&#259;, temându-se c&#259; dac&#259;
vorbe&#351;te deschis î&#351;i va periclita actualul loc de munc&#259; sau va trece drept scandalagiu. O  femeie
pretinde c&#259; a fost for&#355;at&#259; s&#259; demisioneze dup&#259; ce &#351;efa ei i-a accesat email-ul privat
pe care i-l trimisese unui prieten. În email ea î&#351;i critica &#351;efa. A fost chemat&#259; în biroul conducerii, i-au
fost ar&#259;tate print-uri cu coresponden&#355;a ei privat&#259; &#351;i i s-a spus c&#259; ar fi bine
s&#259;-&#351;i dea demisia. A acceptat ni&#351;te salarii compensatorii dup&#259; ce &#351;efa a asigurat-o
c&#259; va avea grij&#259; s&#259; nu-&#351;i mai g&#259;seasc&#259; altceva de lucru dac&#259; va face scandal. 
Un altul, b&#259;rbat c&#259;s&#259;torit, spune c&#259; a fost &#351;antajat de fosta lui &#351;ef&#259; dup&#259;
ce aceasta descoperise c&#259; avea o aventur&#259; la serviciu cu o coleg&#259;. &#350;efa îi accesase 
conversa&#355;iile de pe Yahoo messenger, printr-un program de supraveghere. Ambii angaja&#355;i
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p&#259;&#355;i&#355;i spun c&#259; &#351;efii nu i-au anun&#355;at c&#259; le sunt supravegheate
comunica&#355;iile, nici cele private, nici cele de serviciu. Angjatorii au dreptul legal s&#259; î&#351;i monitorizeze
personalul, dar sunt obliga&#355;i, conform legisla&#355;iei europene &#351;i celei na&#355;ionale, s&#259;-&#351;i
informeze angaja&#355;ii. În schimb, ace&#351;tia trebuie s&#259; consimt&#259; s&#259; fie supraveghea&#355;i. În
realitate foarte rar se întâmpl&#259; asta. Conform statisticilor oficiale, nicio companie din România nu-&#351;i 
monitorizeaz&#259; angaja&#355;ii. Pentru c&#259; o alt&#259; obliga&#355;ie legal&#259; a patronilor este aceea de
a notifica Autoritatea Na&#355;ional&#259; de Supraveghere a Prelucr&#259;rii Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP). Dar autoritatea sus&#355;ine c&#259; nu are nicio notificare în acest sens.    Au înflorit vânz&#259;rile de
softuri spion  Campania de popularizare a legii privind protec&#355;ia datelor personale în Serbia. Eviden&#355;ele
oficiale sunt contrazise de pia&#355;a softurilor de monitorizare, care a valorat aproximativ 1 milion de euro în 2010,
conform datelor furnizate de Amplusnet, o firm&#259; care produce un soft de supraveghere vândut în mai multe
&#355;&#259;ri europene &#351;i în SUA. Companiile de profil din România spun c&#259; afacerea e înfloritoare. 
Constitu&#355;ia României spune c&#259; toat&#259; coresponden&#355;a este confiden&#355;ial&#259;, dar nu face
diferen&#355;a între cea privat&#259; &#351;i cea legat&#259; de locul de munc&#259;. Dup&#259; cum &#351;i 
softurile de monitorizare urm&#259;resc toat&#259; activitatea angajatului pe computer, nu numai coresponden&#355;a
privat&#259; sau de serviciu. &#350;efii pot vedea exact ce site-uri a vizitat un angajat în timpul programului, ce
con&#355;inut a vizualizat, &#351;i pot compara cât timp a petrecut angajatul navigând pe Internet, jucându-se de-a
fermierul virtual sau folosind Excel, Word sau alte &bdquo;unelte&rdquo; de birou. Întrebat&#259; cum vede
aceast&#259; practic&#259; autoritatea care ne protejeaz&#259; datele, Alina S&#259;voiu, &#351;efa Departamentului
de Comunicare la ANSPDCP, spune c&#259;:&bdquo;E foarte grav dac&#259; se întâmpl&#259; a&#351;a ceva. Se
nume&#351;te înc&#259;lcarea secretului coresponden&#355;ei, fapt&#259; penal&#259;. Toate firmele care fac
asta sunt în afara legii&rdquo;. 
    Legisla&#355;ia european&#259; &#351;i dreptul la intimitate al angaja&#355;ilor  Avoca&#355;ii care îi
reprezint&#259; pe angajatori argumenteaz&#259; îns&#259; c&#259; acestia sunt nevoi&#355;i s&#259; se asigure
c&#259; oamenii muncesc tot programul, &#351;i nu se complac în activit&#259;&#355;i neproductive sau în eventuale
ilegalit&#259;&#355;i &ndash; cum ar fi accesarea de site-uri porno, desc&#259;rcarea de con&#355;inut ilegal de pe 
Internet sau chiar vânzarea de informa&#355;ii c&#259;tre concuren&#355;&#259;.    Un angajat gay, &bdquo;rugat
s&#259; plece&rdquo;  Totu&#351;i, limita dintre monitorizare &#351;i intruziune e fragil&#259;. &#350;efii pot folosi 
softurile dezvoltate pentru monitorizarea legal&#259; &#351;i ca s&#259; ob&#355;in&#259; informa&#355;ii de care
apoi pot abuza. Chiar &#351;i paginile de Internet vizitate de angaja&#355;i pot dezv&#259;lui c&#259; ace&#351;ia au
poten&#355;iale probleme de s&#259;n&#259;tate sau dependen&#355;e sau c&#259; duc o via&#355;&#259;
privat&#259;&hellip; complex&#259;. Mihai Rusu este un avocat din Bucure&#351;ti care reprezint&#259; dou&#259;
companii implicate în dispute cu angaja&#355;ii pe tema dreptului la via&#355;&#259; privat&#259; la serviciu. El a
reprezentat recent o firm&#259; din domeniul medical care î&#351;i monitorizase în secret angaja&#355;ii &#351;i a
descoperit astfel c&#259; unul dintre directori, care era c&#259;s&#259;torit, frecventa &#351;i unele site-uri de dating
pentru gay. Compania i-a cerut directorului s&#259;-&#351;i dea demisia. El a refuzat ini&#355;ial, acuzând c&#259;
este discriminat din cauza orient&#259;rii sexuale, dar în final a cedat temându-se s&#259; nu descopere familia
c&#259; este gay. De&#351;i admite c&#259; acea companie înc&#259;lcase legea monitorizându-&#351;i în secret
angaja&#355;ii, Rusu insist&#259; c&#259; orientarea sexual&#259; a angajatului era irelevant&#259; &#351;i c&#259;
fusese rugat s&#259; plece doar pentru c&#259; &bdquo;nu-&#351;i îndeplinea cele opt ore de munc&#259;&rdquo;.
Rusu consider&#259; c&#259; via&#355;a privat&#259; nu are ce c&#259;uta la locul de munc&#259;, altfel job-ul se
transform&#259; în celebra zical&#259;: noi ne facem c&#259; muncim, ei se fac c&#259; ne pl&#259;tesc.  
S&#259;voiu sus&#355;ine c&#259; ANSPDCP nu a primit nicio plângere de la angaja&#355;i, privind monitorizarea
ascuns&#259;, dar d&#259; asigur&#259;ri c&#259; autoritatea va investiga orice caz semnalat &#351;i chiar va putea
analiza urmele l&#259;sate de astfel de practici în computerele firmei. Totu&#351;i, ea adaug&#259; c&#259; din cauza
salariilor mici institu&#355;ia nu a mai r&#259;mas decât cu un singur specialist IT capabil s&#259; depisteze astfel de
ilegalit&#259;&#355;i. 
   &#350;efii de&#355;in probele  Monitorizare cu ajutorul softului Cyclope A demonstra c&#259; ai fost subiectul unei 
monitoriz&#259;ri ilegale nu e o sarcin&#259; u&#351;oar&#259;. Mai ales pentru c&#259; &#351;efii de&#355;in
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dovezile. Dac&#259; nu au succes cu ANSPDCP, angaja&#355;ii ar putea s&#259; intenteze procese civile împotriva
patronilor, dar nu pot s&#259; prezinte &#351;i echipamentul incriminat. &bdquo;Poate un angajat s&#259; aduc&#259;
în instan&#355;&#259;, respectând toate regulile probatoriului, serverele sau mediul de stocare de pe computerul
angajatorului care îl supravegheaz&#259;? Nu. Prelevarea de astfel de dovezi, expertizarea &#351;i administrarea lor
este f&#259;cut&#259; de c&#259;tre stat doar în cauzele penale&rdquo;, spune Cristian Driga, avocat specializat în 
criminalitate IT. El adaug&#259; c&#259; &bdquo;În cazurile civile cheltuielile cu expertizele revin în sarcina celor care
le invoc&#259; &ndash; la care ad&#259;ug&#259;m o lips&#259; acut&#259; de exper&#355;i autoriza&#355;i în
domeniu&rdquo;.  De cealalt&#259; parte, angajatorii sus&#355;in c&#259; ei trebuie s&#259; monitorizeze personalul
ca s&#259;-&#351;i protejeze propriul brand &#351;i informa&#355;iile comerciale sensibile. Rusu aminte&#351;te un
alt caz, dintr-o firm&#259; de publicitate outdoor din Bucure&#351;ti, în care s-a descoperit, tot printr-o monitorizare
secret&#259;, c&#259; una dintre angajate copia baze de date confiden&#355;iale &#351;i le furniza concuren&#355;ei.
Ea a plecat din firm&#259; dup&#259; ce a fost confruntat&#259; de &#351;efi, &#351;i &#351;i-a înfiin&#355;at o
afacere concurent&#259;, spune Rusu. 
 
  Bogdan Manolea, jurist specializat în legile internetului, crede c&#259; autorit&#259;&#355;ile na&#355;ionale au
e&#351;uat în implementarea legilor privind protec&#355;ia datelor, uitând s&#259; explice publicului ce drepturi
&#351;i responsabilit&#259;&#355;i are. &bdquo;Legea na&#355;ional&#259; este doar un copy-paste dup&#259;
directiva european&#259;. Autoritatea în domeniu nu &#351;i-a f&#259;cut treaba pân&#259; acum, s&#259; explice ce
face &#351;i de ce e important. Oamenii au mai degrab&#259; o reac&#355;ie paranoid&#259; &ndash; da, to&#355;i
suntem intercepta&#355;i &ndash; dar când îi întrebi ce fac pentru asta nu &#351;tiu sau nu ac&#355;ioneaz&#259;.
Sunt foarte mul&#355;i care se plâng &#351;i pu&#355;ini cei care ac&#355;ioneaz&#259;. Poate nu în&#355;eleg ce li
s-ar putea întâmpla&rdquo;, zice Manolea.
 
 România &#351;i protec&#355;ia datelor
 Întrebat&#259; dac&#259; ANSPDCP a f&#259;cut destul ca s&#259; informeze deopotriv&#259; angaja&#355;ii
&#351;i angajatorii despre prevederile legii, S&#259;voiu spune c&#259; legea e publicat&#259; pe site-ul
autorit&#259;&#355;ii. Totu&#351;i, pe site nu apare &#351;i un sumar accesibil sau un ghid de bune practici privind
monitorizarea, a&#351;a cum se întâmpl&#259; în alte &#355;&#259;ri.   Mo&#351;tenirea comunist&#259; din Balcani  
Apetitul sc&#259;zut al românilor de a-&#351;i duce &#351;efii în fa&#355;a autorit&#259;&#355;ilor e într-o oarecare
m&#259;sur&#259; &#351;i o mo&#351;tenire a comunismului. Este la fel de evident&#259; &#351;i în &#355;ara
vecin&#259;, Serbia, aspirant&#259; la UE, care a adoptat din 2008 o lege european&#259; privind protec&#355;ia
datelor. Implementarea legii se face, îns&#259;, lent, iar sârbii par la fel de neaviza&#355;i &#351;i dezinteresa&#355;i
în materie de drepturi de via&#355;&#259; privat&#259;, ca &#351;i românii.
 
  Alexandar Resanovic, adjunctul ministrului informa&#355;iilor în Serbia, crede c&#259; oamenii nu în&#355;eleg
corect conceptul de &bdquo;via&#355;&#259; privat&#259;&rdquo; dup&#259; atâ&#355;ia ani de comunism. &bdquo;
Nu avem plângeri. Oamenii spun &lsquo;ce dac&#259; m&#259; monitorizeaz&#259;? Nu am nimic de ascuns&rsquo;
Dar nu e vorba dac&#259; ai sau nu ceva de ascuns. Dreptul la intimitate este ceva ce î&#355;i apar&#355;ine &#351;i
tu decizi dac&#259; dezv&#259;lui acea informa&#355;ie sau nu&rdquo;, spune Resanovic. Împreun&#259; cu 
Organiza&#355;ia &bdquo;Parteneri pentru Serbia&rdquo;, Ministerul Informa&#355;iilor desf&#259;&#351;oar&#259; o
campanie de informare a angaja&#355;ilor din companiile mari responsabile cu procesarea datelor personale ale
popula&#355;iei. 
   Serbia: cine îi controleaz&#259; pe cei care monitorizeaz&#259;?  Blazo Nedic, pre&#351;edinte al organiza&#355;iei
Parteneri pentru Serbia, a lansat în acest an campania pentru popularizarea legii privind datele personale, dar
r&#259;mâne preocupat de faptul c&#259; legea nu prevede mijloace adecvate de control a celor care 
monitorizeaz&#259;. Iar incidentele nu au întârziat s&#259; apar&#259;. Cum ar fi cazul în care o înregistrare
f&#259;cut&#259; cu o ca
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