Tematica cursului
Introducere în managementul confidențialității datelor
Modulul 1: Introducere în gestionarea programului pentru asigurarea confidențialității
Identifică responsabilitățile aferente derulării programelor de asigurarea a confidențialității și descrie
rolul responsabilității în gestionarea acestor programe.

Modulul 2: Guvernanța confidențialității
Examinează considerentele pentru dezvoltarea și implementarea unui program de asigurare a
confidențialității, măsurile tehnice și organizatorice necesare, inclusiv asigurarea poziției responsabil
de confidențialitatea datelor în cadrul organizației, rolul DPO, domeniul de aplicare și documentația
programului, strategia de confidențialitate, asistența și implicarea continuă a personalului ce asigură
funcțiilor cheie și a cadrelor de confidențialitate adoptate.

Modulul 3: Cadrul legislativ și reglementările aplicabile
Este prezentat cadrul legislativ ce guvernează protecția datelor, elementele comune din jurisdicții și
strategiile de aliniere a respectării strategiei organizaționale.

Modulul 4: Evaluarea datelor
Vor fi prezentate procese practice pentru cartografierea și utilizarea inventarelor de date, analiza
lacunelor (GAP), evaluări de confidențialitate (PA), evaluări ale impactului asupra vieții private (PIA),
evaluări de impact privind protecția datelor (DPIA) și evaluări ale furnizorilor (procesatorilor) (VA).

Modulul 5: Politici și proceduri
Descrie tipurile comune de politici și proceduri legate de confidențialitate, conturează componentele
și oferă strategii de implementare a acestora.

Modulul 6: Drepturile persoanelor vizate
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Discută considerente operaționale pentru comunicarea și asigurarea drepturilor subiecților de date,
inclusiv notificările de confidențialitate, libertatea de a alege și consimțământul, accesul și rectificarea,
portabilitatea datelor și ștergerea și dreptul de a fi uitat.

Modulul 7: Instruire și conștientizare
Prezintă strategii pentru dezvoltarea și implementarea programelor de formare și conștientizare a
personalului pentru asigurarea confidențialității datelor.

Modulul 8: Protejarea informațiilor personale
Se examinează o abordare holistică pentru protejarea informațiilor personale respectând principiilor de
asigurare a confidențialității prin proiectare și în mod implicit.

Modulul 9: Planuri de incidente privind încălcarea datelor
Sunt prezentate îndrumări privind planificarea și răspunsul la un incident sau o încălcare a securității
datelor.

Modulul 10: Măsurarea, monitorizarea și auditul performanței programului
Sunt prezentate practici comune pentru monitorizarea, măsurarea, analiza și auditul performanței
programului de confidențialitate.
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