NUME SOCIETATE SRL

Nr. înreg. _______ / ______________

CIF 123123123
REG. Com. J40/0000/1991
AdresaFizicaCompanie
jud. JudetBucuresti, Romania
www.adresasite.ro

FORMULAR DE DIVULGARE INFORMAȚII CĂTRE PERSOANA VIZATĂ

Acest formular de divulgare a datelor se adresează persoanei identificate mai jos ca urmare
a completării formularului de aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa de date înregistrate la
Societatea noastră sub numărul1 _____ din data de ______________.

Nume Complet al Persoanei Vizate

ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul

KIT GDPR – IMPLEMENTARE GDPR

Colecție de documente practice precompletate în format editabil și pdf pentru conformitatea la
GDPR - Un Toolkit GDPR oferit de www.EUROMARKET.ro
DETALII SI COMENZI TOOLKITURI GDPR LA ADRESA
https://www.euromarket.ro/toolkit-gdpr
TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA
In solicitarea persoanei vizate aaaaaaaaa aaaaaaaaa aaaaaaaaa

Perioada de păstrare a datelor2

Sursa datelor cu caracter personal3

1

Specificati numarul de inregistrare al formularului de aaaaaaaaaaaaaaaaaa persoanelor vizate
Consultați Politica de aaaaaaaaaaaa a datelor si vedeti termenul de pastrare stabilit
3
Indicați dacă datele au fost colectate aaaaaaaaaaaaa nu sunt colectate de la persoana vizată, aaaaaaaaaaa fost
aaaaaaaaaaaaaaaa în ce bază
2

Orice decize aaaaaaaaaaaaaaaa în procesarea datelor vizate4

Răspuns la aaaaaaaaaaaaaaa pentru Persoana Vizată5

Marcați aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa către Persoana Vizată6

☐ aaaaaaaaaaaaaaaaa la o persoană fizică aaaaaaaaaaaaaaaa persoană aaaaaaaaa persoana vizată.

☐

O cerere similară sau porttitor turpis ac leo. Proin mattis lacinia justo. Suspendisse sagittis ultrices
vizată, orice altă cerere înaintată într-o perioadă de șase luni de la solicitarea inițială este
considerată o cerere repetată. [Nume Societate] nu furnizează în mod porttitor turpis ac leo.
Proin mattis lacinia justo. Suspendisse sagittis ultrices care sunt deja în domeniul public.

☐

Datele cu caracter personal sunt porttitor turpis ac leo. Proin mattis lacinia justo. Suspendisse
sagittis ultrices l sau protejat de legea dreptului de autor.

☐

Informațiile sunt considerate privilegiate porttitor turpis ac leo. Proin mattis lacinia justo.
Suspendisse sagittis ultrices vocatul său).

☐

Informațiile sunt păstrate numai în scopuri statistice porttitor turpis ac leo. Proin mattis lacinia
justo. Suspendisse sagittis ultrices care să identifice oricare dintre persoanele implicate.

☐

aaaaaaaaaaa legate de drepturile individului în aaaaaaaaaaaa privind protecția datelor: pot
fi respinse cererile adresate altor persoane, care nu sunt protejate de date.

Vă informăm că aveți oricând posibilitatea exercitării drepturilor dumneavoastră cu privire la procesarea
datelor personale aaaaaaaaaaaaaaaa la adresa de e-mail dpo@adresasite.ro sau pe adresa de
corespondență în atenția Ofițerului pentru protecția datelor cu caracter personal: AdresaFizicaCompanie.
În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

☐

4

Dreptul de a porttitor turpis ac leo. Proin mattis lacinia justo. Suspendisse sagittis ultrices si o
copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

Se completează numai dacă datele sunt procesate automat (de exemplu, băncile pot efectua controale automate de
credit, etc)
5
Indicați dacă prezentul document este un răspuns la o întrebare specifică pe care persoana vizată a solicitat-o printro cerere dedicată sau exercitarea drepturilor sale
6
Completați numai dacă informațiile nu pot fi divulgate persoanei vizate.
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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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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)
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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

