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CURSUL ESTE FOCALIZAT

PE PARTEA PRACTICĂ,

STUDII DE CAZ ȘI EXERCIȚII

ADAPTATE LA SPECIFICUL

ACTIVITĂȚII CURSANȚILOR.

CURS DE RESPONSABIL CU 
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

B A C Ă U ,  0 7  F E B R U A R I E  2 0 2 0

Cine poate participa
Jurist, responsabil IT, contabil

Un alt angajat cu sau fără studii superioare,

care are acces și responsabilități în cadrul

instituției sau firmei de a prelucra, stoca,

transmite date cu caracter personal

Conform art. 37 din Regulamentul GDPR, autoritățile și

instituțiile publice și operatorii care prelucrează date

cu caracter personal au obligația desemnării unui

responsabil cu protecția datelor (fie un angajat care

trebuie să dețină   cunoștințe de specialitate în dreptul

și practicile din domeniul protecției datelor, fie un

expert extern). 

Pentru firmele cu mai puțin de 250 de angajați,

desemnarea unui responsabil cu protecția datelor este

recomandată, pentru ca această persoană să fie

abilitată să realizeze procedurile interne, formularele și

să adopte măsurile necesare în interiorul organizației

privind respectarea GDPR, inclusiv să mențină relația cu

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor.

de a informa şi consilia operatorul, sau

persoana împuternicită de operator, precum şi

angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;

de a monitoriza respectarea Regulamentului, a

altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept

intern referitoare la protecţia datelor; 

de a consilia operatorul în ceea ce priveşte

realizarea unei analize de impact asupra

protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea

acesteia;

de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și

de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;

Atribuțiile DPO

Obligații GDPR

Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au
fost introduse sancțiuni drastice: până la 2 %
din cifra globală de afaceri din anul anterior
sau   până la sau 4% din cifra globală de
afaceri din anul anterior.

Sancțiuni



Chiar și operatorii din sistemul privat cu mai puţin
de 250 de angajaţi au obligaţia cartografierii
prelucrărilor în cazurile în care prelucrarea pe
care o efectuează este susceptibilă să genereze
un risc pentru drepturile și libertăţile persoanelor
vizate, în cazul în care prelucrarea nu este
ocazională sau prelucrarea include categorii
speciale de date ori date cu caracter personal
referitoare la condamnări penale și infracţiuni.
 

În practică, majoritatea organizațiilor procesează, într-o

formă sau alta, date cu caracter personal, fie că

realizează această procesare în interes propriu (datele

angajaților, datele clienților persoane fizice, datele

furnizorilor etc), fie că o realizează în interesul altor

companii (pentru campanii de emarketing etc). Fie că

discutăm de transmiterea unui newsletter către clienți,

de monitorizarea prin GPS a angajaților, de ținerea unei

evidențe a salariaților /   clienților cu informații

suplimentare despre adrese, CNP, origine, cazier fiscal,

starea de sănătate etc, de multe ori aceste situații

transformă organizația în subiect al GDPR.

Începând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date. 

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele
informaţii care pot fi puse direct sau indirect în
legătură cu o persoană fizică identificată sau
identificabilă, cum ar fi cu titlu de exemplu numele,

prenumele, cod numeric personal adresa, telefon,

imaginea, etc. 

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in
cadrul firmelor: la compartimentele Contabilitate,

Resurse Umane, Comercial (date clienți pers. fizice,

date colaboratori/furnizori pers. Fizice, date angajați,
monitorizare GPS angajați, monitorizare video
angajați / clienți, etc.

Toţi operatorii din sistemul public( autoritățile și
instituțiile publice), precum și operatorii din
sistemul privat cu peste 250 de angajaţi, au
obligaţia cartografierii prelucrărilor de date cu
caracter personal efectuate, raportat la
prevederile art. 30 din Regulamentul General
privind Protecţia Datelor.
 

Context legal

Tel/Fax:  0334.101.191
Email:    inovexpertedu@gmail.com
Mobil:    0756.217.768 / 0742.504.708
Web:      www.inov-expert.com

LIDERI ÎN EDUCAȚIE

Data și Locația
Data: 07  Februarie  2020  (sub rezerva

formării grupei minime de participanți)

Locație: Clădirea SIF Moldova, Etaj 3, Sala
de conferință InovExpertEDU.

Taxa de participare
600 lei/pers. 
Include: mapa participant, suport de curs în

format electronic și tipărit, certificat de
participare emis de Academia InovExpert,
materiale didactice (modele proceduri, modele
formulare).

Materiale: Participanții primesc în format

electronic legislația națională și europeană în
domeniu.

Înscrieri
Prin transmiterea formularului de înscriere
completat și semnat la adresa de mail
inovexpertedu@gmail.com sau prin fax la
0334.101.191, până la data de  01 Februarie.

Nu rata un curs care îmbină armonios teoria cu practica!


