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Acord-Contract
în conformitate cu art. 28, alin. 3 GDPR
(Regulamentul General privind Protecția Datelor)
I.

PARTILE CONTRACTANTE

S.C. NUME SOCIETATE SRL, cu sediul in Jud. ___________, Str. _______________, nr. ___, Loc.
______________, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare ______________, Nr. Reg. Comertului
J_____________, cont IBAN ___________________________________________, deschis la Banca
___________________, reprezentata legal prin _______________, avand functia de
_____________________, denumit in continuare Beneficiar (Operator)
și
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A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul
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II.

OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI
2.1

Obiectul acordului

Obiectul acordului rezultă din [referire la contractul principal, acordul privind nivelul serviciilor, alt
document, din care reiese conținutul comenzii] din [data] („contractul principal“).
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaîntr-un alt stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European. Orice
externalizare într-o țară terță a serviciului sau a unor operațiuni parțiale legate de acesta necesită
aprobarea prealabilă din partea Operatorului și poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite condițiile

speciale ale art. 44 și următoarele din GDPR (de ex. decizia Comisiei privind caracterul adecvat al
nivelului de protecție, clauze standard de protecția datelor, norme de conduită aprobate).
2.1 Durata acordului
Durata acordului corespunde perioadei de derulare a contractului principal (referire la contractul
principal, acordul privind nivelul serviciilor, alt document, din care reiese conținutul comenzii) din In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

2.3 Volumul, tipul și scopul prelucrării, tipul datelor cu caracter personal, precum și
categoriile de persoane vizate
Volumul, tipul și scopul colectării, prelucrării și / sau al utilizării datelor cu caracter personal de către
furnizorul de servicii (persoana împuternicită) pentru OPERATOR, precum și tipul datelor cu caracter
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
conformitate cu art. 12 până la 22 GDPR, revine exclusiv OPERATORULUI. Totodată, Furnizorul
(persoana împuternicită) este obligat să transmită neîntârziat OPERATORULUI orice solicitări care se
adresează în mod clar acestuia.
2.2
Modificări ale obiectului prelucrării datelor și ale procedurilor de prelucrare vor fi
stabilite de către OPERATOR de comun acord cu furnizorul de servicii (persoana împuternicită) și vor
fi documentate în scris sau în format electronic.
2.3

OPERATORUL va comunica toate dispozițiile, dispozițiile parțiale, precum și In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis
vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci.
Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

2.4
2.5
Furnizorul - persoana împuternicită - va informa OPERATORUL fără întârziere atunci
când constată erori sau nereguli în verificarea rezultatelor care fac obiectul dispozițiilor.
2.6
OPERATOR este obligat să trateze în mod confidențial toate cunoștințele referitoare
la secretele de serviciu și măsurile privind siguranța datelor furnizorului(persoanei împuternicite),
dobândite în baza acestei relații contractuale. Aceste obligații rămân valabile încă un (1) an de la
încetarea prezentului contract.

III.

PERSOANE AUTORIZATE SĂ DEA DISPOZIȚII DIN PARTEA OPERATORULUI ȘI PERSOANE
AUTORIZATE SĂ PRIMEASCĂ DISPOZIȚII DE PARTEA FURNIZORULUI ÎMPUTERNICITULUI

3.1
Persoanele autorizate să dea dispoziții și persoanele autorizate să primească
dispoziții în legătură cu prezentul contract sunt stabilite în Anexa 3 („Persoane autorizate să dea și

să primească dispoziții“).
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra
vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis
lacinia justo.
IV.

OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI (persoanei împuternicite)
4.1

Furnizorul de servicii (persoana împuternicită) prelucrează date cu caracter personal
exclusiv în cadrul acordurilor stabilite și conform dispozițiilor OPERATORULUI, cu
excepția cazului în care această obligație îi revine persoanei împuternicite, în temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo
ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt
diam. Proin mattis lacinia justo.
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V.
5.1

In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra
vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis
lacinia justo.evaluarea necesară a impactului asupra protecției datelor (art. 35 GDPR),
precum și în cazul unei consultări prealabile cu autoritatea de supraveghere (art. 36
GDPR). În acest sens, el va transmite OPERATORULUI fără întârziere informațiile
necesare respective.

5.2
Furnizorul (persoana împuternicită) va atrage imediat atenția OPERATORULUI dacă,
în opinia sa, o dispoziție dată de beneficiar(operator) contravine prevederilor legale (Secțiunea 3, art.
28 alin.3, GDPR). Furnizorul (persoana împuternicită) are dreptul de a amâna executarea respectivei
dispoziții până când aceasta este verificată și confirmată sau modificată de către
beneficiar(operator).
5.3

Furnizorul (persoana împuternicită) are obligația să corecteze, să șteargă sau să

limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal, care fac obiectul relației contractuale, dacă
OPERATORUL solicită acest lucru prin intermediul unei dispoziții și dacă acest lucru nu afectează
interesele justificate ale furnizorului(persoanei împuternicite).
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus
velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
5.4
Furnizorul (persoana împuternicită) confirmă că are cunoștință de prevederile
specifice ale GDPR în materie de protecție a datelor, care sunt necesare în realizarea dispozițiilor.
5.5
cu caracter personal ale OPERATORULUI, pe care le prelucrează în cadrul acestui
contract. Furnizorul (persoana împuternicită) este obligat să trateze în mod confidențial toate
cunoștințele dobândite în baza acestei relații contractuale în legătură cu secretele de serviciu și
măsurile privind siguranța datelor OPERATORULUI. Această obligație rămâne în vigoare pe perioadă
nedeterminată, chiar și după încetarea prezentului contract.
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus
velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
VI.
OBLIGAȚIILE DE NOTIFICARE DE CĂTRE FURNIZOR(persoana împuternicită) A
ÎNCĂLCĂRII PRELUCRĂRII DATELOR ȘI ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Furnizorul (persoana împuternicită) va informa fără întârziere compania OPERATORUL despre
perturbări sau încălcări ale prevederilor în materie de protecție a datelor sau a dispozițiilor stabilite
în acest contract din partea furnizorului(persoanei împuternicite) sau a personalului acestuia, ori în
cazul unei suspiciuni legate de încălcarea prevederilor privind protecția datelor sau a unor
neconformități în prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest lucru este valabil mai ales cu privire
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
VII.
RAPORTURI DE SUBCONTRACTARE CĂTRE SUBCONTRACTORI (ART. 28 ALIN. 3 TEZA
2 LIT. d GDPR)
7.1

Însărcinarea de către furnizor(persoana împuternicită) a unor subcontractori cu
prelucrarea datelor OPERATORULUI este permisă doar cu aprobarea scrisă din partea
OPERATORULUI, conform art. 28 alin.2 GDPR; aprobarea trebuie să parvină pe una din
căile de comunicare menționate mai sus (punctul 4), cu excepția permisiunii verbale.
Aprobarea poate fi acordată numai dacă Furnizorul (persoana împuternicită) comunică
OPERATORULUI numele și In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo
ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum
tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

7.2
Orice însărcinare a unor subcontractori într-o țară terță poate avea loc numai dacă
sunt îndeplinite condițiile speciale ale art. 44 și următoarele. din GDPR (de ex. decizia Comisiei
privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, clauze standard de protecția datelor, norme de

conduită aprobate).
7.3

Furnizorul (persoana împuternicită) trebuie să garanteze prin contract că
reglementările convenite între beneficiar(operator) și furnizor(persoana împuternicită)
sunt aplicate și față de subcontractori. În contractul cu subcontractorul, sarcinile și
indicațiile trebuie stabilite In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo
ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum
tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

7.4

Furnizorul (persoana împuternicită) răspunde față de OPERATORUL pentru
respectarea de către subcontractori a obligațiilor privind protecția datelor, obligații pe
care Furnizorul (persoana împuternicită) le va impune pe bază de contract, în
conformitate cu prezenta secțiune a contractului.

7.5
La ora actuală, subcontractorii enumerați în Anexa 2 („Lista subcontractorilor
autorizați“) sunt angrenați din partea furnizorului(persoanei împuternicite) în prelucrarea datelor cu
caracter personal, în volumul indicat acolo. OPERATORUL se declară de acord cu mandatarea
acestora. (Se va completa numai dacă este într-adevăr cazul, altfel rămâne necompletat.)
7.6
Furnizorul (persoana împuternicită) va informa întotdeauna OPERATORUL cu privire
la orice modificare preconizată privind adăugarea sau înlocuirea subcontractorilor de până acum,
oferind astfel posibilitatea OPERATORULUI de a formula obiecții față de aceste modificări (Secțiunea
2, art. 28 alin. 2 , GDPR).
VIII. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE ÎN CONFORMITATE CU ART. 32 GDPR
(SECȚIUNEA 2, ART. 28 ALIN. 3, LIT. c GDPR)
8.1

Pentru derularea concretă a contractului se va garanta un nivel de protecție adecvat
riscului legat de drepturile și libertățile persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor
personale. În acest sens, se vor lua în considerare obiectivele de securitate prevăzute
de art. 32 alin. 1 GDPR, cum In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo
ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum
tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

8.2
Deciziile majore privind securitatea, organizarea prelucrării datelor și cele referitoare
la procedurile aplicate, trebuie convenite între furnizor(persoana împuternicită) și
beneficiar(operator). Dacă măsurile adoptate de către furnizor(persoana împuternicită) nu
corespund exigențelor OPERATORULUI, atunci Furnizorul (persoana împuternicită) va notifica
numaidecât OPERATORUL.
8.3
Măsurile adoptate de către furnizor(persoana împuternicită) pot fi adaptate pe
parcursul raportului contractual, ca urmare a evoluției tehnice și organizatorice, dar nu pot fi
inferioare standardelor prestabilite.
IX.
OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI (persoanei împuternicite) DUPĂ ÎNCHEIEREA
CONTRACTULUI, SECȚIUNEA 2, ART. 28 ALIN. 3 LIT. d GDPR
9.1

La încheierea lucrărilor contractuale, Furnizorul (persoana împuternicită) va preda la

cererea OPERATORULUI toate datele, materialele, copiile, back-upurile electronice și
evidențele de prelucrare sau utilizare realizate în contextul acestei relații contractuale,
aflate în posesia sa sau a In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo
ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum
tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
9.2
Ștergerea, respectiv distrugerea va fi confirmată OPERATORULUI în scris sau
documentată în format electronic, cu indicarea datei exacte.
X.

RĂSPUNDEREA

Reglementarea convenită între cele două părți în privința răspunderii în (referire la contractul
principal, acordul privind nivelul serviciilor, alt document, din care reiese conținutul contractului) din
data este valabilă și în cazul prelucrării acestui contract.
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XI.

PENALITĂȚI CONTRACTUALE

În cazul încălcării de către furnizor(persoana împuternicită) a dispozițiilor prevăzute de In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.suplimentare ale OPERATORULUI.
XII.

ALTE DISPOZIȚII

12.1 Acordurile privind măsurile tehnice și organizatorice, precum și documentația de In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra

vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis
lacinia justo.Acordurile accesorii trebuie convenite în scris sau în format electronic.
12.2 În cazuri în care proprietatea OPERATORULUI sau datele cu caracter personal ale In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra
vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis
lacinia justo.trebuie să informeze fără întârziere OPERATORUL.
12.3 Obiecția privind dreptul de retenție, în sensul prevăzut de art. 2495 Cod Civil, este
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
12.4 Acordul este guvernat de dreptul din România, cu excluderea dreptului internațional
privat. Competența jurisdicțională pentru toate litigiile care rezultă din acest acord și în contextul
acestuia, aparține exclusiv instanțelor judiciare competente.
12.5 Versiunea română a prezentului contract are caracter obligatoriu. În cazul unor
contradicții între versiunea română și engleză (dacă nu este bilingv / în limba națională respectivă),
primează versiunea română.

BENEFICIAR - OPERATOR

FURNIZOR - Persoană Împuternicită

____________________________

___________________________

Reprezentant legal:

Reprezentant legal:

ANEXA 1
MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE CONFORM ART. 32 GDPR
1.

CONFIDENȚIALITATEA (ART. 32 ALIN. 1 LIT. b GDPR)

A. CONTROLUL ACCESULUI ÎN INCINTĂ
Furnizorul (persoana împuternicită) are obligația să implementeze măsuri pentru controlul accesului, astfel încât
persoanele neautorizate să nu aibă acces la instalațiile de prelucrare a datelor. Printre aceste In convallis. Nullam
eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at,
pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

B. CONTROLUL ACCESULUI
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri privind controlul aaaaaaaapentru a
exclude utilizarea neautorizată a sistemului, de ex. prin parole (sigure), mecanisme de blocare In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

C. CONTROLUL ACCESULUI LA DATE
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de control al aaaaaaaa la date, care să
excludă aaaaa neautorizată, copierea neautorizată, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

D. CONTROLUL SEPARĂRII DATELOR
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de control al aaaaaaaaaaaa, astfel
încât date colectate în scopuri diferite să fie prelucrate aaaaa. Printre aceste măsuri se numără
de ex. In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesquearcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque
luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.E. PSEUDONIMIZAREA (ART. 32
ALIN. 1 LIT A GDPR;

ART. 25 ALIN. 1 GDPR)
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de pseudonimizare, astfel încât datele să
nu mai poată fi alocate unei anumite persoane vizate fără a apela la informații suplimentare. Acest In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
2.

INTEGRITATE (ART. 32 ALIN.1 LIT. b GDPR)
3. ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA
4. A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul
5.
6. KIT

GDPR – IMPLEMENTARE GDPR

7. Colecție de documente practice precompletate

8. în format editabil și pdf pentru conformitatea la GDPR
9.
10. Un Toolkit GDPR oferit de www.EUROMARKET.ro
11. DETALII SI COMENZI TOOLKITURI GDPR LA ADRESA
12. https://www.euromarket.ro/toolkit-gdpr
13.
14. TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa
15. SAU TEXTE IN LIMBA LATINA
A. CONTROLUL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DATELOR
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de control al transmiterii datelor, care să
excludă citirea neautorizată, copierea neautorizată, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
B. CONTROLUL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DATELOR
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de control al înregistrării datelor, astfel
încât să se poată constata dacă sunt introduse, modificate sau șterse date cu caracter personal în In
convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

16.

DISPONIBILITATEA ȘI REZISTENȚA (ART. 32, ALIN. 1, LIT. b GDPR)

A. CONTROLUL DISPONIBILITĂȚII
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de control al disponibilității, astfel încât
datele să fie protejate împotriva distrugerii, respectiv a dispariției întâmplătoare sau deliberate. In
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.
B.

CAPACITATEA
DE
RESTABILIRE
(ART. 32, ALIN. 1, LIT. c GDPR)

RAPIDĂ

A

DISPONIBILITĂȚII

DATELOR

Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri de restabilire rapidă a disponibilității
datelor, pentru ca în cazul unui incident de natură fizică sau tehnică, disponibilitatea datelor cu
caracter personal și accesul la acestea să poată fi restabilite rapid.

17. PROCEDURI DE TESTARE, EVALUARE ȘI APRECIERE PERIODICĂ (ART. 32, ALIN. 1, LIT. D GDPR ;
ART. 25 ALIN. 1 GDPR) ȘI CU PRIVIRE LA CONTROLUL DERULĂRII DISPOZIȚIILOR
A. TESTAREA, EVALUAREA ȘI APRECIEREA PERIODICĂ
Furnizorul (persoana împuternicită) va implementa măsuri pentru testarea, evaluarea și aprecierea
arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget
nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam
dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.

B. CONTROLUL DISPOZIȚIILOR/OPERAȚIUNII
În plus, Furnizorul (persoana împuternicită) are obligația de a implementa măsuri care vizează
controlul dispozițiilor, astfel încât să se excludă prelucrarea fără o instrucțiune corespunzătoare din
partea beneficiarului, în sensul prevăzut de art. 28 GDPR. Printre aceste măsuri se numără, de ex.

Data

Întocmit (cu litere de tipar)

Semnătura persoanei care răspunde
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Externalizare DPO
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Mentenanță conformitate GDPR
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Implementare GDPR
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4.490 LEI

Curs certiﬁcat de formare DPO
Curs de inițiere în GDPR

1.599 LEI
750 LEI

www.cursdpo.ro
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www.kitgdpr.ro
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SET KIT GDPR COMPLET

- Kit Implementare GDPR – 40 documente si sabloane editabile
- Kit GDPR Setul de 67 de Politici si Proceduri obligatorii
- Kit GDPR Setul de registre obligatorii pt evidenta activitatilor de
prelucrare, jurnale consimtaminte, brese, stergeri, acces, etc
- Kit GDPR LIA Evaluare Interese Legitime si Baze de procesare
- Kit GDPR DPIA Evaluare de Impact Asupra Datelor Personale
- Kit GDPR pentru DPO - documente, registre si sabloane editabile
- Kit GDPR HR Resurse Umane & Financiar – Contabil
- Kit GDPR Informare si Training angajati
+ Pachet gratuit Informational
+ Software gratuit – pt Evaluarea confidentialitatii datelor personale
IMPORTANT: Kiturile se pot achizitiona si individual
La achizitionarea acestui set complet veti primi suplimentar:
- Politica Arhivare – extinsa
- Politica Acces Fizic Date
- 16 Proceduri Generale suplimentare
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VERIFICA ACUM REDUCERILE DE PRET
DIN SAPTAMANA ACEASTA DIRECT PE SITE
Oferta expira la 15 Iunie 2019

9.499 LEI
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www.EuroMarket.ro - www.CursDPO.ro - www.KitGDPR.ro
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Catedra Internațională Onorifică
”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării ( CIO- SUERD)

Asociația “Comunitățile Locale
Riverane Dunării” - CLDR
Membră Co DCR

DPO
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C IO

S UERD

CIO

S UE RD

Curs de formare DPO
Cursul DPO a fost lansat în cadrul unei Conferințe de Presă la sediul Bibliotecii
Academiei Române (Calea Victoriei 125, sector 1), în data de vineri, 16 februarie
2018, între orele 11.00-12.00, la care au avut amabilitatea de a participa si
recomanda aceste cursuri dna. Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii
Internaţionale în cadrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, Dl. Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ
IT&C, Dl. Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna.
Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Dl. Prof. Gheorghe DUDA
– Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația
CLDR, Dl. Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD
Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și
analiză pentru cer ﬁcarea personalului afectat în calitate de Data Protec on
Oﬃcer (DPO) ﬁind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații prac ce,
oferit prin Catedra Internațională Onoriﬁcă ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect
fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Catedra Internațională Onorifică
”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)

DPO
C IO

S U ER D

Asociația “Comunitățile Locale
Riverane Dunării” - CLDR
Membră CoDCR

ONLINE

CURS DPO
Oﬁțer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicãrile legislative GDPR
abordare, aliniere, implementare și monitorizare

www.CursDPO.ro

FNT!EQP

10 Ianuarie 2018

Avantajele cursantului
Începand cu luna Mai 2019, prin participarea la Cursul de formare Responsabil Protecția Datelor,
oferim un avantaj client în valoare de minim 1.500 lei, constând în:
- Lista măsurilor tehnice și organizatorice ce trebuie întreprinse pentru conformitate
- SCHEMA de IMPLEMENTARE GDPR în 30 de pași
- Planul de conformitate GDPR
- KITUL GPDR pt. DPO - colecție de documente necesare pentru implementarea GDPR
- Discount 10% la gama de documente, produse și serviii oferite de www.KitGDPR.ro

Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de informații și cunoștințe strict necesare și într-o
formă pe înțelesul tuturor, cu privire la abordarea, alinierea și implementarea Regulamentului pentru Protecția Datelor
cu Caracter Personal (GDPR). Activitățile practice incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct
activitatea ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR.
Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.
Certificare ﬁnală în cadrul cursului DPO
La ﬁnal, absolvenții cursului DPO primesc Certiﬁcatul de Absolvire, eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională
Onoriﬁcă ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de
Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și
cu suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions.
Participanții primesc, în urma unei evaluări ﬁnale, Cer ﬁcatul de Absolvire cu anexa curiculara prin detaliată a
modulelor și modalitatea de evaluare prin care demonstrează dobândirea cunoștintelor de specialitate conform
prevederilor legislative si a codului COR 242231, certiﬁcat eliberat de Catedra Internațională Onoriﬁcă "Jean Bart".
Pânăîn prezent, peste 750 de persoane au absolvit deja cursurile noastre în diverse centre universitare din țară. După
evaluarea ﬁnală, cursantul va primi Certiﬁcatul de absolvire și anexa curiculara prin care demonstrează dobândirea
cunoștintelor de specialitate conform prevederilor legislative.
VERIFICA ACUM REDUCERILE DE PRET DIN SAPTAMANA ACEASTA DIRECT PE SITE

DPO
https://www.cursdpo.ro/
DPO

