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CURS INIȚIERE GDPR - DPO
Pe 25.05.2018 vor intra in vigoare Regulamentul General de Protecție a Datelor Personale, Directiva 680
și Directiva 681 aplicabile in toate statele membre ale UE, precum și tuturor organizațiilor ce colectează și
prelucrează date personale ale cetățenilor UE.
Una dintre cerințele obligatorii ale noii legislații se referă la pregătirea adecvată a echipei dumneavoastră
și, în special, a personalului implicat în colectarea, prelucrarea și administrarea datelor personale ale clienților
dvs.
Asigurați-vă că respectați noile reglementari europene și evitați costurile majore asociate ignorării
acestora.
Prin intermediul cursului nostru privind noile reglementări privind protecția datelor personale oferim, într-o
manieră comprehensivă și aplicată, toate informațiile fundamentale de care aveți nevoie.




CE ESTE GDPR?
GDRP reprezintă Regulamentul UE nr. 679/2016, privind protecția datelor (General Data Protection
Regulation).
GDRP va fi aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene precum și în orice alt stat din
lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.
GDPR conține un set de reguli menite să ofere cetățenilor posibilitatea exercitării unui control real asupra
datelor lor personale.

CE ÎNSEAMNĂ DPO ?
În Regulamentul 679 se redefinește Responsabilul cu Protecția Datelor - DPO (Data Protection
Officer) persoana care asigură protecția atât a instituției/firmei cât și a angajaților/solicitanților/clienților în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a categoriilor de date, a drepturilor acestora potrivit legislației.
Această persoană trebuie să aibă cunoștințe de specialitate pe zona de protecție a datelor (art. 37-5), poate fi un
membru al echipei sau poate să-și desfășoare activitatea în baza unui contract de prestări servicii (art. 37-6), însă
trebuie implicat în mod oportun și în timp util în toate aspectele legate de protecția datelor (art.38-1). DPO nu
poate fi demis sau sancționat de către operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale (art.38-3).
CURS GDPR
Prezentare generală:
Vă oferim o imagine de ansamblu asupra modului de gestionare a datelor în conformitate cu
Regulamentul nr. 679/2016 și cu Directiva 680/2016 .
Obiectiv:
Cursul este orientat pentru a oferi participanților cunoștințele și abilitățile necesare pentru înțelegerea și
implementarea Regulamentului General privind Protecția Datelor și a noii legislații în materie.
Acest curs vă poate oferi și unele soluții cu privire la modul de implementare a bunelor practici într-o
gamă largă de activități care interesează și protecția datelor personale (ex. gestionarea unui site web, activități de
marketing, gestionarea plăților clienților și/sau furnizarea de servicii pentru clienți).
Cui se adresează acest curs?
Cursul de inițiere și prezentare a noțiunilor fundamentale privind noul Regulament General pentru
Protecția Datelor Personale este relevant pentru aproape orice funcție și echipă din structura fie a unei instituții
publice sau companii, fie pentru profesioniștii ce oferă servicii, independent (freelancers) și care prelucrează date
cu caracter personal.

Fie ca sunteți manager de echipă, director general, specialist in IT, în vânzări, în marketing, în
resurse umane, în operațiuni sau asistență pentru clienți, noile norme, drepturi și obligații impuse de GDPR
vă pot afecta în mod semnificativ activitatea zilnică. Cursul este accesibil și pentru orice angajat care se află în
contact permanent sau ocazional cu informațiile personale ale clienților sau ale personalului cu care lucrează.
Beneficiile imediate ale cursului online de introducere in GDPR - familiarizarea cu noțiunile
fundamentale și schimbările aduse de noul regulament european, precum și înțelegerea riscurilor și măsuri de
bază destinate evitării al acestora, evitarea situațiilor generate de nerespectarea normelor legale și a
consecințelor ce vă pot afecta semnificativ activitatea.
Programă:
 Ce sunt datele personale?
 Ce este protecția datelor?
 Cum îmi afectează G.D.P.R afacerea?
 Principiile protecției datelor;
 Rolul autorităților europene și naționale de supraveghere;
 Consimțământul;
 Cererile de acces la date (S.A.R);
 Drepturile persoanelor vizate;
 Pentru ce încălcări ale legii se pot aplica amenzi ( inclusiv la nivelul procentelor din cifra de afaceri)?
 Notificarea breșelor în securitatea gestionării datelor personale.
De ce să alegi cursul nostru?
Avem traineri cu o experiență relevantă, de peste 10 ani, în zona de elaborare și implementare a
politicilor și a legislației privind protecția datelor personale și a confidențialității acestora.
ASIGURĂM CEL MAI BUN RAPORT CALITATE/PREȚ
Care sunt beneficiile cursului de GDPR?





Înțelegere rapida și facilă a principiilor și efectelor GDPR;
Conținut ușor de urmărit augmentat cu teste pentru clarificarea și însușirea cunoștințelor
acumulate;
Diploma de participare acordata la finalizarea cu succes a testului final de cunoștințe GDPR;
Conținutul este elaborat de experți GDPR.
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OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
Facultatea de Administrație Publică organizează un curs postuniversitar:


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acest curs se se adresează instituțiilor publice și private în conformitate cu
Regulamentul nr. 679/2016 și cu Directiva 680/2016.
La absolvirea cursului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
continuă, participanţii vor primi un certificat de atestare a competenţelor
profesionale, eliberat de Ministerul Educației Naționale.
Pentru grupuri mai mari de 3 cursați, din cadrul unei instituții, se aplică o
reducere de 10% - Tarif curs 3000 ron.
Plata
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Prof.univ.dr. Emilia Vasile
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