PoliÈ›iÈ™tii au block pe chat!
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PoliÈ›ia RomânÄƒ interzice folosirea reÈ›elelor sociale pentru transmiterea sarcinilor de lucru: ?au existat nenumÄƒrate polem
pe marginea legalitÄƒÅ£ii utilizÄƒrii acestor mijloace de comunicare?. Printr-o decizie fÄƒcutÄƒ publicÄƒ de Sindicatul Pol
Europeni Europol, ÅŸefii PoliÅ£iei Române interzic transmiterea sarcinilor de serviciu prin aceste mijloace, potrivit
AdevÄƒrul.ro.
CITEÈ˜TE È˜I
.... O hoaÅ£Äƒ a donat banii furaÅ£i unui azil, pentru a fi iertatÄƒ de partea vÄƒtÄƒmatÄƒ!

?În urma mai multor dezbateri cu privire la nelegalitatea/legalitatea utilizÄƒrii aplicaÅ£iilor de tip Whatsapp, Messenger
Facebook, Telegram etc., avem primul document oficial al Inspectoratului General al PoliÅ£iei Române care atrage atenÅ£ia
asupra consecinÅ£elor la care se expun poliÅ£iÅŸtii. Pornind de la tragicul eveniment de la IPJ TimiÅŸ, unde colegul nostru
Cristian Amariei, a fost împuÅŸcat de cÄƒtre o persoanÄƒ care a fost ?datÄƒ în urmÄƒrire? pe un grup de Whatsapp de cÄƒt
ofiÅ£er de la nivelul unitÄƒÅ£ii ÅŸi pânÄƒ la situaÅ£ii în care poliÅ£iÅŸtii primesc ?ordine? pe asemenea aplicaÅ£ii, au e
nenumÄƒrate polemici pe marginea legalitÄƒÅ£ii utilizÄƒrii acestor mijloace de comunicare.

În realitate vorbim despre o nevoie de comunicare operativÄƒ, pe care poliÅ£iÅŸtii au suplinit-o prin diverse aplicaÅ£ii, tocm
pentru incapacitatea instituÅ£iei de a oferi mijloace flexibile ÅŸi eficiente de schimb a informaÅ£iilor ÅŸi a datelor operativ
care lucrÄƒm. În primul rând este vorba despre încÄƒlcarea prevederilor HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naÅ£io
de protecÅ£ie a informaÅ£iilor clasificate, ceea ce poate conduce la mÄƒsura retragerii autorizaÅ£iei de informaÅ£ii clasific
Iar dupÄƒ cum bine ÅŸtim, în lipsa acestei autorizaÅ£ii, poliÅ£iÅŸtii sunt puÅŸi la dispoziÅ£ia unitÄƒÅ£ii ÅŸi pot chiar s
situaÅ£ia de a li se înceta raporturile de serviciu.

De asemenea, este important de precizat cÄƒ ÅŸi datele cu caracter personal ale persoanelor cu care intrÄƒm în contact sunt
interzise a fi prelucrate ÅŸi distribuite prin intermediul acestor aplicaÅ£ii, tocmai pentru cÄƒ Regulamentul general pentru
protecÅ£ia datelor cu caracter personal (GDPR) interzice asemenea operaÅ£iuni. Din pÄƒcate, deÅŸi suntem în anul 2019,
instituÅ£ia poliÅ£iei încÄƒ a rÄƒmas ancoratÄƒ în trecutul ei, în timp ce infractorii sunt din ce în ce mai specializaÅ£i ÅŸi m
dotaÅ£i. În continuare îi cerem poliÅ£istului sÄƒ prindÄƒ infractori cu mapa sub braÅ£ ÅŸi cu logisticÄƒ depÄƒÅŸitÄƒ mo
aparÅ£ine! Echipa Sindicatului EUROPOL?, este reacÅ£ia Europol la aceastÄƒ decizie.
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