
Dacă pentru livrarea la domiciliu, clientul oferă date personale
(nume & prenume, număr de telefon, adresa etc.), trebuie să știi
că baza legală pentru procesarea datelor cu caracter personal
trebuie să fie consimțământul persoanei. GDPR prevede că
acordul persoanei trebuie să fie nesilit, specific, informat și
lipsit de ambiguitate. Cum ne asigurăm că respectăm legea?
 
 
Alte acțiuni care sunt prevăzute de Regulamentul de
Protecție a Datelor cu Caracter Personal? 
Să ne închipuim altă situație de prelucrare a datelor cu caracter
personal. Să zicem că restaurantul vrea să ruleze un program de
fidelizare, prin care notează diverse aspecte legate de clienții săi
(diferite intoleranțe, preferințe culinare, sau tipul de băutură sau
mâncare preferată). Oare este corect să recurgă la această acțiune de
fidelizare? Acest tip de prelucrare de date intră, de asemenea, sub
incidența temutului GDPR. 

Curs de Protecția Datelor cu
Caracter Personal pentru

TERASE / RESTAURANTE /
BARURI / HOTELURI / PENSIUNI

Redeschiderea Teraselor, Restaurantelor, Hotelurilor, permisă începând din 1 iunie 2020, după restricțiile

impuse din 18 martie, se face cu o serie de măsuri de prevenire a  răspândirii epidemiei de coronavirus

COVID-19, conform reglementărilor statului. Patronii de localuri trebuie să țină seama și de obligații care

apar acum și prin prisma Regulamentului European de Protecție a Datelor Personale, celebrul GDPR.

CE RIȘTI DACĂ NU RESPECȚI MĂSURILE DE PROTECȚIA A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL? - Amenzi între 10.000 lei și 20.000 lei!

 
❗ Menționăm că România este pe locul 3 în U.E. ca număr de amenzi ❗

 

Nu te număra și tu printre cei care iau amenzi pentru nerespectarea
prevederilor GDPR! Informează-te, participă la cursul specializat pentru

localuri! 

Registrul rezervărilor
Noul Ordin de Ministru în Monitorul Oficial, numărul 461/2020, Partea I, îi obligă pe cei care
redeschid terasele să țină un registru al rezervărilor. Este obligatoriu ca acest registru să fie
protejat. Știi care sunt metodele corespunzătoare de protejare a registrului de rezervari și
implicit a datelor personale?
 

Cât timp ținem datele personale stocate?
Din nou, ordinul de ministru ar fi trebuit să vină cu clarificări în acest sens... însă
nu a venit. Așadar, ștergem datele după 14-21 de puncte sau... nu?
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Ce este important de făcut pentru început?

Un prim pas pe care îl recomandăm unităților care pornesc pe drumul punerii în acord cu GDPR, pentru a
respecta legea, este să desemneze un Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, care să
participe la curs. Mai departe va ști de unul singur cum să procedeze și ce decizii să ia în acest sens,
pentru ca localul dumneavoastră să fie protejat de sancțiuni pentru nerespectarea GDPR. 
Poate participa orice alt angajat cu sau fără studii superioare, precum șeful de sală, recepționerul sau orice altă
persoană care, după finalizarea acestui curs, se va putea ocupa de tot ceea ce este necesar să îndeplinească
unitatea pentru a nu lua amenzi (întocmire documente și proceduri, stabilire flux, instruirea colegilor,
anonimizarea datelor cu caracter personal colectate de la clienți, etc.)

Tipul de date personale trebuie să le soliciți clienților, dar și angajaților;
Cum să realizezi un proces prin care le ceri acordul să le procesezi datele, informându-i
clar și explicit cum o vei face (inclusiv când plasează rezervări telefonice, prin intermediul
platformelor Booking, Trivago, Momondo, etc., sau chiar pe site-ul propriu);
Locul și modalitatea prin care vor fi colectate și în ce condiții;
Cine va avea acces la datele personale ale clienților și de către cine vor fi solicitate sau
prelucrate;
Ce tip de proceduri se fac de către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter
Personal și în ce momente;
Dacă trebuie sau nu să păstrezi datele clienților doar până la consumarea rezervării, sau
în cazul în care aceasta este anulată;
În ce cazuri poți să folosești datele de contact (email, telefon) în scop de marketing, etc.

Ce vei învăța la acest curs, ca să respecți GDPR-ul în local:

Acestea și mult alte informații utile și practice le puteți afla numai la Cursul de 
Protecția a Datelor cu Caracter Personal, de pe 3 Iulie, în Bacău.

CONTACT:
INOVEXPERT EDU S.R.L.

Tel/Fax: 0334/101.191
                Mobil: 0742/504.708             

Email: inovexpertedu@gmail.com
Site: www.inovexpertedu.ro

Data: 03 Iulie 2020 - interval orar 09:00 - 12:00
(*sub rezerva formării grupei minime de participanți)
Locație: Bacău, Clădirea SIF Moldova, Etaj 3,
Sala de conferință InovExpertEDU
 
CURSUL ESTE ȘI ONLINE, DACĂ NU PUTEȚI
PARTICIPA LA SALA DE CURS, FACE TO FACE.

Cost:     500 lei      250 lei/pers. REDUCERE
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.

DETALII ORGANIZATORICE PENTRU CURSUL
DE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL PENTRU
 

UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 
ȘI 

UNITĂȚILE DE CAZARE

Fă chiar astăzi primul pas pentru protecția datelor clienților tăi și implicit pentru a nu lua
amenzi usturătoare! Înscrie-te la Cursul de Protecția Datelor cu Caracter Personal!

Curs de Protecția Datelor cu
Caracter Personal pentru

Data și Locația

Taxa de participare

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 25 Iunie 2020.

TERASE / RESTAURANTE /
BARURI / HOTELURI / PENSIUNI
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