
NUME SOCIETATE SRL

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

Nr. înreg. _______ / ______________

FORMULAR PENTRU EXERCITARE DREPTULUI DE ȘTERERE

DREPTUL DE A FI UITAT

Subsemnatul/Subsemnata _____________________________________ cu domiciliul în

________________ str. ________________ nr. _____ , identificat(a) prin1 ____________________,

telefon ___________________, adresa de e-mail _______________________________

în temeiul art. 16 din Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia dateloraaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa despre
persoana mea existente în înregistrările companiei dvs. aaaaaaaaaaaaaaa a
aaaaaaaaaaaaaaaaaa.

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

În mod deosebit doresc să fie aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa cu caracter personal

1 Indicați pentru identificare data nașterii sau seria si nr. CI (dacă acestea au fost colectate) sau ID client



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Am fost informat de faptul că exercitarea dreptului de a fi uitat și aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa

nu afectează aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa de aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa, iar

dacă există și alte aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa care să necesite procesarea datelor cu caracter

personal, datele deținute vor fi aaaaaaaaaaaaaa, iar adresa de e-mail, numărul de telefon, CNP sau

alte date de identificare vor fi aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aaaa bazele de date ale companiei

NUME SOCIETATE SRL, aaaaaaa aaaaaaaaaa documentelor (electronice sau fizice) în care legal

aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Mi-a fost pus în vedere faptul că am oricând posibilitatea exercitării drepturilor cu privire la
procesarea datelor personale prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail
dpo@adresasite.ro sau pe adresa de corespondență în atenția Ofițerului pentru protecția datelor
cu caracter personal: AdresaFizicaCompanie.

Am fost informat(ă) de faptul că Ofițerul pentru protecția datelor cu caracter personal al
companiei noastre este reprezentat de DPO-Nume-Prenume, Tel. TELDPO-0700-000-000  |
dpo@adresasite.ro

Faţă de cele de mai sus, va rog să aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa privind măsurile dispuse
potrivit aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa fie aaaaaaaaaaaaa după cum urmează:

Semnatar Data

________________________________ _______________________________

Numele in clar și semnătura
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Audit de Conformitate GDPR 2.449 LEI

750 LEIMentenanță conformitate GDPR 1.499 LEI

Externalizare DPO 1.000 LEI

Implementare GDPR 4.490 LEI

750 LEINoutăți și Consultanță GDPR 249 LEI

Curs certificat de formare DPO

750 LEI
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9.499 LEISET KIT GDPR COMPLET
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Oferta expira la 15 Iunie 2019     www.EuroMarket.ro  - www.CursDPO.ro -  www.KitGDPR.ro

1.599 LEI

Curs  de inițiere în GDPR

www.kitgdpr.ro

Prostul
Typewritten text
- 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 personaleIMPORTANT: Kiturile se pot achizitiona si individualLa achizitionarea acestui set complet veti primi suplimentar: - Politica Arhivare – extinsa - Politica Acces Fizic Date  - 16 Proceduri Generale suplimentare



DPO

DPO
https://www.cursdpo.ro/

VERIFICA ACUM REDUCERILE DE PRET  DIN SAPTAMANA  ACEASTA  DIRECT PE SITE

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.

Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.

CURS DPO
abordare, aliniere, implementare și monitorizare

Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicãrile legislative GDPR
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www.CursDPO.ro
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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.

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.

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

Prostul
Typewritten text
Avantajele cursantuluiÎncepand 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
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