
conflictele și reclamațiile clienților nemulțumiți;
amenzile ANSPDCP;
blocarea activităților în plin sezon, motiv de pierderi financiare
consistente;

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? 
  Astfel evitați: 

Registrul rezervărilor
Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor
specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de
preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și
nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de
alimentație publică

Alertă maximă! Activitățile unităților de tip Horeca sunt
amenințate cu amenzi de 4% din cifra de afaceri sau 20 milioane

de euro pentru nerespectarea GDPR!

CONFERINȚA NAȚIONALĂ GDPR
ÎN INDUSTRIA HORECA

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.

Anul acesta tematica inspecțiilor este alta - protecția datelor cu caracter
personal. Autoritatea acreditată de control este ANSPDCP! Din păcate cu

amenzi și mai mari decât ale FISCULUI!

❗ 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 și participă la conferința specializată

pentru localuri! 

ONLINE, 03 august 2020



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 conferință. 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. 

Recunoscute ca mari arhivatoare de date personale - atât ale turiștilor, cât și ale personalului lucrător -
unitățile de tip HORECA constituie acum ținta controalelor ce au ca tema verificarea  conformității cu

legea, a modului de gestionare și protecție a datelor cu caracter personal!

Aspecte de noutate aduse de GDPR și importanța acestuia;
Impactul GDPR asupra industriei HoReCa;
Activități specifice-Hoteluri/Pensiuni ( Servicii furnizate prin personal propriu (cu plată sau
fără). Cerințe GDPR - Recepție (date cu caracter personal prelucrate și temeiurile legale
de prelucrare aplicabile) 
Prelucrarea datelor cu caracter personal în mediul online (raport trafic alserverului, cookie-
uri 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 această conferință ca să respecți GDPR-ul în unități

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 august 2020 - interval orar 09:30 - 14:30
Desfășurare conferință: ONLINE-aplicatia ZOOM
Sesiune Q&A ( întrebări și răspunsuri ) 

Include: suport de curs în format electronic,certificat
de participare emis de Academia InovExpert, 
Materiale: Participanții primesc în format electronic
legislația națională și europeană în domeniu.

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

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
ÎN INDUSTRIA HORECA

Data și Locația

Ce include conferința

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 27 iulie 2020.

ONLINE, 03 august 2020

Sesiune Q&A (întrebări și răspunsuri)
Oferim soluții concrete pentru situațiile 

 întâmpinate privind GDPR specifice
industriei HORECA 


