V.11/03.09.2018

Cum să-mi pregătesc instituția pentru implementarea GDPR
prin Ofițerul pentru Protecția Datelor (DPO)?

Intrarea în vigoare a GDPR - Regulamentul UE pentru Protecția Datelor Personale - și în
România, ca și în celelalte State Membre UE, începând cu data de 25 mai 2018, este de natură să impună
tuturor managerilor de instituții educaționale afiliate un set de reguli care întăresc legislația privind
protecția datelor personale și a cetățenilor europeni fie ei parteneri, părinți, dascăli, educatori,
membri ai personalului auxiliar, elevi sau vizitatori ai instituției, ce provin din oricare altă entitate din
UE sau din afara Europei.
Pe scurt, orice școală care colectează asemenea date este obligată de acum să se
conformeze în întregime acestor noi reglementări care, de altfel, vor fi completate în
curând și de Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice.
În acest context, cea mai înțeleaptă modalitate pentru a menține și dezvolta un proces managerial bine
pus la punct, mai ales în situația în care administrați și website-ul instituției, ce poate conține date
sensibile din trecut sau prezent ale personalului și beneficiarilor (copiilor), ar fi să recurgeți la oferta
programului de formare, consiliere și sprijin furnizat de Catedra Internațională Onorifică ”Jean
Bart” (CIO-SUERD) cu sprijinul tehnic și logistic al Euro Market Solutions din Iași.

Acest program, lansat cu amabilul sprijin și la sediul Academiei Române, precum și cu participarea
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a fost demarat
în luna februarie 2018 și la el au recurs deja atât numeroși manageri din sectorul public, cât și persoane
care vor să îmbrățișeze o nouă carieră într-un domeniu profesional de vârf în oricare din Statele Membre
UE.

Merită să profitați de această perioadă mai liberă în activitatea Dvs. și să numiți chiar acum persoanele
care să urmeze cursul online, disponibil flexibil pentru oricare instituție educație educațională de pe
întreg cuprinsul țării. Certificarea absolvenților este asigurată prin CIO-SUERD, proiect în parteneriat
cu Academia Română, fondat în anul 2012.

Spre edificare, vă rugăm să primiți atașat oferta noastră, iar pentru informații suplimentare puteți
consulta siteul www.cursdpo.ro

Vă stăm la dispoziție pentru orice detalii.
Cu stimă,
Prof. Sever AVRAM
Coordonator General CIO-SUERD

Prezentare Curs DPO
Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicările legislative (GDPR)
abordare, aliniere, implementare, monitorizare
Prezentul curs este organizat în co-tutelă de Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIOSUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei 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 compania Euro Market Solutions srl.
Reprezentanta Autorității de reglementare a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu
securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public și recomandată în
sectorul privat.
"Desemnarea unui responsabilul cu protecția datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor
operatorilor, dar și persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru.
Detalii: https://www.agerpres.ro/economic/2018/02/16/dumitru-anspdcp-desemnarea-unuiresponsabil-cu-protectia-datelor-este-obligatorie-in-sectorul-public--56638
Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autoritățile sau organismele publice
trebuie să aibă desemnat un DPO Responsabil cu protecția datelor personale.
AGERPRES: Ce trebuie să ştie instituţiile publice, dar şi companiile private, referitor la
Ofiţerul pentru Protecţia Datelor (DPO)?
Sever Avram: Având în vedere că Regulamentul UE 679/2016 se aplică de o lună de zile,
considerăm că atât companiile private cât şi instituţiile publice trebuie să aibă deja numit un
DPO, să îşi informeze personalul care intră în contact cu datele personale despre implicaţiile,
restricţiile şi sancţiunile prevăzute de GDPR şi cel mai important, să îşi optimizeze modul de
lucru, astfel încât organizaţia să respecte nivelul de conformitate la Regulament. Conform Legii
129/15.06.2018, Autoritatea de Supraveghere îşi va lărgi echipa de inspectori la 85, care vor
soluţiona sesizările primite, dar care se vor putea sesiza din oficiu şi realiza controale
inopinate, având posibilitatea de a aplica amenzi de până la 300.000 de euro.
De altfel, în ultima lună Autoritatea a sancţionat o serie din operatori de telefonie care nu au
respectat prevederile GDPR şi s-a constatat că au încălcat drepturile persoanelor private şi că
ar fi încercat să le ''influenţeze'' pentru obţinerea consimţământului în vederea comunicării de
mesaje în scop de marketing. Evident, ulterior, organismele de justiţie vor avea ultimul cuvânt
de spus în cazuri controversate.
Detalii: https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/07/02/interviu-avram-cldr-romanianu-s-a-inteles-ca-gdpr-nu-constituie-doar-o-problema-juridica-ci-si-o-chestiune-deresponsabilitate--137889

Prin participarea angajaților la acest curs, organizațiile pot demonstra conformitatea cu
Articolele 37-39 din Regulamentul GDPR
Reprezentantul asociației care, alături de Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart" (CIOSUERD), a demarat în luna februarie a acestui an programul de formare și sprijin "Ofițeri pentru
protecția datelor cu caracter personal (DPO)", este de părere că, în viitoarele bugete, Consiliile

Județene vor fi nevoite să aloce un fond de rezervă destinat să acopere eventualele penalități
prevăzute în noul Regulament.
AGERPRES: De ce este atât de important acest ofițer responsabil pt. protecția datelor - DPO?
Sever Avram: Într-adevăr, Ofițerul sau Responsabilul denumit pe scurt DPO va deveni o
persoană-cheie ca importantă înlăuntrul oricărei organizații, fie că este vorba de o primărie,
o instituție publică, un ONG, o corporație sau un mic SRL, întrucât va asigura organizația să
păstreze conformitatea și să respecte prevederile GDPR, pentru a evita încălcarea drepturilor
persoanelor vizate, a datelor colectate și procesate sau alte nereguli, neglijențe sau utilizări
abuzive a unor date cu caracter personal.
Detalii:
https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/04/12/interviu-sever-avram-cldrromania-respectarea-regulamentului-general-privind-protectia-datelor-nu-ar-trebui-sapanicheze-pe-nimeni--89390
Regulamentul 679/2016 al UE (GDPR) - impune tuturor instituțiilor și
organizațiilor să desemneze un Responsabil cu Protecția Datelor cu
Caracter Personal (DPO – Data Protection Officer - Ofițer Protecția
Datelor) dacă sunt întrunite anumite condiții.

Data de 25 Mai a trecut și se impune nevoia stringenta de numirea a unui DPO!
Cursul nostru reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză pentru
certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO).
Baza legală a GDPR - Art. 37 alin. (5) - prevede că DPO „este desemnat pe baza calităților
profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției
datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile unui DPO”. Nivelul necesar al
cunoștințelor de specialitate va fi stabilit strict în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate
și de nivelul de protecție impus pentru datele cu caracter personal prelucrate (Preambul 97).
Cursul este conceput să răspundă atât nevoilor unităților administrației publice locale, altor instituții
din sectorul public, cât și companiilor private care colectează și/sau prelucrează date cu caracter
personal fiind presărat cu foarte multe exemple practice și documente șablon editabile.

Avantaje principale
Cursul se desfășoară în sistem online (la distanță) și este format din 6 module care pot fi parcurse în
regim intensiv pe durata a 2 zile sau în maxim 6 luni. Participanților li se va pune la dispoziție un cont
de acces la suport de curs, ce va fi disponibil prin platforma de e-learning (învățare prin intermediul
unei platforme internet) pusă la dispoziție de organizatori. Este necesar ca participanții să aibă cel puțin
studii medii. Evaluare este realizează online, prin completarea unui formular fără limită de timp
și se poate da de max. 3 ori, când există disponibilitate.

Competențe și abilități consolidate în cadrul cursului:
-

evaluarea și monitorizarea oricărui document privind impactul asupra datelor personale;
arhivarea și distrugerea datele cu caracter personal;
soluționarea cererilor de modificare, ștergere, distrugere a datelor personale;
conceperea programului de protecție a datelor personale în cadrul instituției/ companiei

Certificare finală
La final, absolvenții cursului 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 companiei Euro Market
Solutions.
După evaluarea finală, cursantul va primi Certificatul de absolvire și anexa de studii prin care
demonstrează dobândirea cunoștințelor de specialitate conform prevederilor legislative.
CURSUL de Formare DPO este în conformitate cu prevederile GDPR - Considerentul 97 unde se
specifică faptul că persoana responsabilă cu protecția datelor personale trebuie să aibă cunoștințe
de specialitate din dreptul și practicile din domeniul protecției datelor.

Costuri de participare facilități și discount uri
Costurile standard de formare sunt in valoare de 1599 lei/cursant
Vă prezentăm lista reducerilor oferite:
 -15% - Unitățile Administrativ Teritoriale, Consilii Județene, Direcții și Servicii subordonate*
 -10% - Instituții publice, Instituii de învățământ, Spitale de stat, ONG-uri*
* Oferta este in limita disponibilităților, nu include Regii Autonome, SA-uri Programul de susținere al UATurilor este susținut de Euro Market Solutions srl si are un buget limitat
Discountul nu se paote aplica daca pretul a fost inclus intr-o campanie promotionala mai avantajoasa.

Reduceri pentru comanda multipla
Aceste reduceri de volum se aplică cumulativ cu reducerile enunțate de mai sus
- 10% pentru un număr de peste 5 persoane
- 15% pentru un număr de peste 15 persoane
- 20% pentru un număr de peste 30 persoane
- 25% pentru un număr de peste 50 persoane
Comanda ferma se poate realiza prin platforma națională de achiziții publice SCIAP



CURS-DPO-GDPR CPV 80530000-8 – pt. UAT, CJ, Direcții și Servicii
CURS-DPO-GDPR CPV 80530000-8 – pt. Instituții publice, Scoli, Grădinițe , Spitale de stat

IN FIECARE SE ZI SE ORGANIZEAZA SERII NOI
Pentru detalii și înscrieri trebuie sa accesați și să completați formularul din linkul următor:
https://www.cursdpo.ro/formular

Pentru a vă convinge de notorietatea și modului de abordare




puteți descărca varianta demonstrativă disponibilă la
https://www.cursdpo.ro/curs-dpo-ofiter-protectia-datelor-personale-tematica.pdf
puteți consulta recenziile oferite de absolvenții noștri
https://www.cursdpo.ro/curs-dpo-testimoniale
puteți consulta aparițiile în presa scrisă despre curs
https://www.cursdpo.ro/curs-dpo-presa

De ce să alegeți oferta propusa de Catedra Internațională Onorifică Jean Bart?
Cursul DPO oferit prin catedra JEAN BART face parte din primele cursuri din acest domeniu
lansat în ROMĂNIA încă din luna Februarie, care se diferențiază de către concurența prin:









structura compactă cu exemple practice în peste 200 de pagini
numeroase registre și documente practice oferite în format editabil pentru desfășurarea
activității de DPO
exemple de politici de confidențialitate + proceduri de lucru
exemple și interpretări practice ale regulamentului GDPR
scheme logice
peste 100 de infografice reprezentative
formulare oficiale
colecție legislativă de specialitate din domeniul Protecției Datelor

Un alt plus major îl constituie faptul că acest Curs se desfășoară online, atunci când aveți timp, oriunde
v-ați afla, de pe orice/oricâte dispozitive și în plus, timp de 6 luni aveți acces gratuit la actualizări.
Concluzionând, vă amintim că față de ofertele concurente, cel mai mare avantaj al Cursului DPO propus
de noi, îl reprezintă materialele practice atașate cu care viitorul DPO își va desfășura activitatea.

Cum se desfășoară efectiv Cursul DPO?
Acest CURS DPO Iași a fost gândit pentru a veni în ajutorul dvs. rezolvând probleme costurilor de
deplasare și a timpului! Vă prezentăm pașii care descriu modul de desfășurare a cursurilor de DPO:













Completați comanda de achiziții directe in SICAP – pt. instituții publice/de stat
Completați formularul de înscriere
Confirmați achitarea facturii fiscale
Veți primi datele de conectare în platforma online de e-learning
Accesați contul și descărcați materialele puse la dispoziție - când aveți disponibilitate și timp
Parcurgeți materia și suportul de curs
Completați online formularul de evaluare (nu are limită de timp pentru completare) - când
considerați că sunteți pregătit(-ă) (aveți timp 6 luni) - puteți completa de 3 ori, pentru
aprofundare veți primi pe e-mail formularul de evaluare cu întrebările și raspunsurile dvs.
Dacă NU ați atins cele 7/12 puncte, veți fi informat pentru a recompleta formularul
Dacă AȚI atins minim cele 7/12 puncte, veți fi informat de rezultatele dvs. și de faptul că ați
trecut evaluarea
În cca 7-10 zile veți primi la adresa poștală indicată documentele: Certificatul de absolvire,
anexa de studii
Timp de 6 luni aveți posibilitatea de a putea descărca materiale suplimentare încărcate pe
platformă

În cazul în care oferta propusă acoperă necesarul organizației și doriți să demarăm colaborarea, vă
rugăm să ne comunicați datele necesare pentru întocmirea contractului de prestări servicii și pentru
demararea activităților.
Cu considerație,
Echipa Euro Market Solutions srl
Tel. 0736 491 601
www.euromarket.ro/dpo

CIO-SUERD - C/o EUROLINK - Casa Europei
Cartier Floreasca, Str. Cap. Gheorghe Bulugea 9, sector 2, București
Tel./fax: (004.021) 230.49.97; 231.52.88

Apariții în presa scrisă și în mediul online
Reprezentanta Autorității de reglementare a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu
securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public și recomandată în sectorul
privat.
"Desemnarea unui responsabilul cu protecția datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor
operatorilor, dar și persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru - şef Birou Relaţii
Internaţionale în cadrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal
Detalii: https://www.agerpres.ro/economic/2018/02/16/dumitru-anspdcp-desemnarea-unuiresponsabil-cu-protectia-datelor-este-obligatorie-in-sectorul-public--56638

AGERPRES: Puteţi să ne daţi un exemplu concret referitor la ce aţi întreprins la nivelul organizaţiei
dumneavoastră privind stimularea aplicării GDPR?
Sever Avram: Încă din luna februarie, împreună cu colaboratorii de la Iaşi, Ionuţ Socol (specialist IT)
şi Adriana Huţuţui (legal), am iniţiat şi lansat la Academia Română un program de formare, asistenţă şi
sprijin pentru cei care şi-au propus să se pregătească din timp în raport cu provocările generate de noul
regim al protecţiei datelor personale. În prezent, derulăm două tipuri de cursuri: unul pentru persoanele
care urmează a fi desemnate ca DPO şi altul pentru persoanele auxiliare care vor relaţiona cu acest DPO
şi care intră în contact cu datele cu caracter personal.
Până în prezent, absolvenţii cursurilor online organizate sub egida Catedrei Internaţionale Onorifice
''Jean Bart'' (CIO-SUERD) de pe tot cuprinsul ţării au putut să se familiarizeze nu numai cu cunoştinţele
şi deprinderea abilităţilor de bază, ci să fie înscrişi într-o reţea de Alumni care să primească ori de câte
ori este necesar actualizări sau clarificări în raport cu schimbările legislative şi procedurale care apa
Detalii: https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/07/02/interviu-avram-cldr-romania-nu-s-ainteles-ca-gdpr-nu-constituie-doar-o-problema-juridica-ci-si-o-chestiune-de-responsabilitate--137889

Sever Avram: Respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor nu ar trebui să panicheze
pe nimeni.
AGERPRES: Există riscul ca anumite companii sau instituții colectoare de date cu caracter personal să
aibă probleme majore din cauza amenzilor prevăzute în GDPR?
Sever Avram: În situația în care vor adopta și urma proceduri logice și stricte, respectarea GDPR nu ar
fi cazul să panicheze pe nimeni. Dimpotrivă, mai ales în contextul unor posibile atacuri informatice,
defecțiuni tehnice sau preluării de știri alarmiste sau false o judicioasă implementare a GDPR ar ajuta
companiile, autoritățile sau instituțiile publice să lucreze cu un randament mult mai ridicat, cu un grad
de risc mult redus și în condiții sporite de siguranță, atât pentru angajați, cât și pentru clienți și/sau
beneficiarii serviciilor publice.
Detalii: https://www.agerpres.ro/economic-intern/2018/04/12/interviu-sever-avram-cldr-romaniarespectarea-regulamentului-general-privind-protectia-datelor-nu-ar-trebui-sa-panicheze-pe-nimeni-89390

Doar în urma unei pre-evaluări interne, care poate fi externalizată de către o Primărie unei forme de
profil, se va putea decide în mod riguros numărul de persoane care vor face parte din structura aferentă

ofițerului DPO, în funcție de numărul de instituții coordonate sau subordonate, de mărimea fluxului de
date personale, de filialele sau punctele de lucru arondate etc.
Detalii: www.BizLawyer.ro

Cum întâmpină companiile private aplicarea GDPR?
Sever Avram: Fată de mediul public instituțional, în sfera companiilor private se observă o
conștientizare și intenția de aliniere la prevederile noului regulament, chiar dacă acest lucru nu s-a
întâmplat din luna mai 2016 de când a fost adoptat Regulamentul de Parlamentul European și publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, lăsându-se pe ultima sută de metri și anume la momentul
aplicării sale, 25 mai 2018. Da, din discuțiile purtate cu colaboratorii de la Iași, se pare că atât
companiile mici, cât și cele mijlocii au început să se intereseze și să demareze procesele necesare de
conformare la GDPR, chiar dacă sunt firme de talie mică, cu 2-3 angajați sau care au peste 50 sau 200
de angajați. O bună parte a reușit să depășească sintagma 'Doar nu mă va controla chiar pe mine!' și au
decis să nu își asume riscuri care ar putea să le aducă falimentul, dispariția lor sau amenzi uriașe, doar
pentru că cineva ar putea interpreta anumite lucruri într-un fel sau altul. Au desemnat persoane care vor
ocupa poziția de DPO.
Detalii: www.Investingromania.com

Participanții primesc, în urma unei evaluări finale, Certificatul de Absolvire cu anexa detaliată a
modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart”, precum
și suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions. Prin participarea la acest curs, organizațiile pot
demonstra conformitatea cu articolul 37-39 din Regulamentul GDPR cu privire la obligația formării de
bază a angajaților care utilizează date personale și obligația desemnării unui DPO Ofițer Protecția
Datelor.
Detalii: www.ZiarulFaclia.ro

Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autoritățile sau organismele publice
trebuie să aibă desemnat un DPO Responsabil cu protecția datelor personale.
Detalii: www.BZV.ro

Conform inițiatorilor programului, cursurile de instruire, perfecționare, responsabilizare și analiză
pentru certificarea personalului afectat în calitate de Data Protection Officer (DPO) sunt realizate și
transmise într-un limbaj accesibil, cu aplicații practice, oferite prin CIO-SUERD. Proiectul vizează, de
asemenea, modalitatea de aliniere la prevederile articolelor 37 - 39 din Regulamentul General privind
Protecția Datelor (General Data Protection Regulat ion - GDPR), cu privire la obligația formării de bază
a angajaților care utilizează date personale și obligația de desemnare de către companii și instituții a
unui DPO.
Detalii: www.Agerpres.ro

Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm
faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start de începător pentru modul de prezentare a informației
iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care
acoperă majoritatea documentelor necesare desfășurării activității DPO Ofițerului pentru Protecția
Datelor Personale.

Detalii: www.Comunicatedepresa.net

Trainerii au lucrat de-a lungul timpului cu oamenii și cu probleme legate de protecția datelor cu caracter
personal în situații precum: evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy
Impact Assessment), transfer internațional de date, managementul riscului informațional (identificare,
analiza, evaluare și tartare a riscurilor) conform cu standardele ISO, implementarea unor politici de
protecție a datelor cu caracter personal, monitorizarea angajaților etc.
Detalii: www.CLDR.ro

În data de 16 Februarie 2018, a avut loc lansarea oficială a Cursului DPO la Biblioteca Academiei
Române și s-a bucurat de susținerea și prezenta dnei Oana Luisa Dumitru, șef Birou Relații
Internaționale în Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP), dl Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ IT&C, Dar Cornel LEPĂDATU –
Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei
Române, Prof. Gheorghe DUDA – Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM
Specialist – Asociația CLDR, Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD
Detalii: www.Agerpres.ro

TEMATICA CURSULUI
Cursul nostru Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal - (DPO) Data Protection Officer
este structurat în 5 module pe durata a 2 zile, încheindu-se cu evaluarea asimilării materiei și
emiterea certificatului de absolvire.

Modul I - Introducere






GDPR– terminologie și fundamente
Domeniul de aplicare material și teritorial al GDPR
Cui se aplică GDPR?
Ce reprezintă DPO?
Coduri de conduită

Modul II - Proceduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal









Care sunt datele cu caracter personal (identificarea datelor, a fluxurilor de date, determinarea
categoriilor de date si maparea lor)
Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
Legalitatea prelucrării
Determinarea politici privind protecția datelor cu caracter personal
Securitatea datelor și criptarea
Condiții de prelucrare a datelor (obținere/revocare, consimțământ informat)
Prelucrarea categoriilor speciale de date
Proceduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul organizației

Modul III - Prelucrarea datelor personale












Drepturile persoanei vizate
Procesul de luare a deciziilor și profilaxie automată
Informarea și accesul la datele cu caracter personal
Rectificarea și ștergerea
Răspunsul la cererile de acces privind datele personale
Dreptul de a obiecta și de a lua decizii individuale automate
Securitatea datelor cu caracter personal
Raportarea/Incidente de securitate;
Notificarea unei încălcări a datelor cu caracter personal către autoritatea de supraveghere
Evaluarea impactului pierderii confidențialității (DPIA – Data Privacy Impact Assessment)
Aplicații practice privind prelucrarea datelor personale la nivelul organizației

Modul IV - Data Protection Officer







Desemnarea responsabilului cu protecția datelor
Determinarea rolului, competențelor - fișa postului Responsabilului cu protecția datelor cu
caracter personal (DPO)
Analizarea conflictelor de interese
Accesibilitatea și localizarea DPO
Funcția responsabilului cu protecția datelor
Independența. Consilierea și informarea managementului








Relația cu persoana vizată
Relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Competențe profesionale
Transferul datelor cu caracter personal: UE / non UE
Monitorizare periodică și sistematică
Aplicații practice privind activitatea Data Protection Officer la nivelul organizației

Modul V - Răspundere și sancțiuni






Plângere la autoritatea de supraveghere
Cale de atac judiciară împotriva deciziei (ASDCPR)
Acțiune directă împotriva operatorului
Sancțiunile și competențele Autorității de Supraveghere a Datelor cu caracter Personal
Proceduri privind răspunderea și sancțiunile reglementate de GDPR la nivelul organizației

Evaluare finală



Participanții vor completa un test online pentru evaluarea asimilării informațiilor
Transmiterea Certificatelor de absolvire participanților care au absolvit cursul.

Șabloane, Exemple și Modele de Documente practice editabile
Pentru o mai bună abordare și o înțelegere mai aprofundată a materiei incluse în cursul DPO precizăm
faptul ca s-a luat în considerarea un nivel de start - de începător pentru modul de prezentare a informației
iar aceasta a fost însoțită de exemple practice, modele și documente exemplificative (editabile) care
acoperă majoritatea documentelor necesare desfășurării activității DPO Ofițerului pentru Protecția
Datelor Personale.
Din lista de materiale practice amintim următoarele documente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model de plan de conformitate GDPR
Modele de obținere consimțământ de la clienți
Modele de obținere consimțământ de la angajați
Model de anunțare breșe de securitate
Liste de verificare (Checklist) pentru profilare, breșe securitate, preluarea și gestiunea
consimțământului, gestiune și preluare date din surse terțe,
Scheme logice decizionale
Organigrama DPO în organizație
Model de politici de securitate
Model de procedura de realizare backup
Model de Politici de confidențialitate
Model de Politici de protecție a datelor
Model de Model de notificare utilizare și colectare date personale
Model de politici utilizare cookie-uri pe siteuri web
Model de anonimizare si pseudonomizare a datelor personale
Model de notificare ANSPDCP
Registrul Operatorului de date - șablon și model de completare
Registrul Procesatorului de date - șablon și model de completare

www.euromarket.ro/toolkit-gdpr
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Anexa Conﬁdentialitate CIM.docx
Anexa Procesare Data Operator-Imputernicit pt
Externalizare-internalizare Furnizori-P.doc
Anexa Procesare Date CIM.docx
Anuntare Autoritate DPO - Numit.doc
Backup of Listă de veriﬁcare consimtamant.wbk
Cerere exercitare drepturi.doc
Checklisturi + Documente.docx
Clauze clare transfer SSE.doc
Consimtamant Angajati.doc
Consimtamant GENERIC v1.doc
Consimtamant GENERIC v2.doc
Contract cadru externalizare DPO.docx
Declaratie de Conﬁdentialitate Angajati.doc
Deﬁnitii si indrumari.docx
Fisa Post DPO.docx
Formular Notiﬁcare Brese securitate Persoane Vizate.doc
Listă de veriﬁcare a politici de conﬁdentialitate.docx
Lista de veriﬁcare a politicii de pastrare a datelor.docx
Listă de veriﬁcare a raspunsului la incalcare - bresa securitate.docx
Lista de veriﬁcare a securitatii cibernetice.docx
Lista de veriﬁcare a solicitarilor de acces la date.docx
Listă de veriﬁcare consimtamant.docx
Lista de veriﬁcare DPIA evaluarilor impactului privind protectia datelor.docx
Lista de veriﬁcare Obligatiile procesatorilor de date in cadrul GDPR.docx
Nominalizare DPO.doc
Politica de conﬁdentialiate datelor.docx

1.000 LEI
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Asumarea responsabilitatii.png
Cand si cum utilizam Clause contractuale ale UE.png
DPO Organigrama Externalizat.png
DPO Organigrama Intern.png
Exemple de date personale.png
GDPR.png
GDPR Deﬁnitii.png
GDPR Implicatii.png
Legalitatea prelucrarii datelor personale.png
Pregatire campanie pt conformitate.png
Principii de prelucrare.png
Tipuri de date.png
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GRATUIT

INFO
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GDPR

Aﬁs Informare Angajati - Clienti - GDPR.pdf
Diagrama Schema Logica - Necesitate Dpo GDPR.pdf
Diagrama Schema Logica Incidente - brese de securitate.pdf
Engleza - Exemplu transfer date in afara UK.pdf



Toolkit - Jurnal Activitati DPO - externalizat.xlsx
Toolkit - Jurnal Activitati DPO - internalizat.xlsx
Toolkit - Jurnal de anunturi de conﬁdentialitate.xlsx
Toolkit - Jurnal de cartograﬁere - Imputernicit.xlsx
Toolkit - Jurnal de cartograﬁere - Operator.xlsx
Toolkit - Jurnal de cartograﬁere - Operator - complex.xlsx
Toolkit - Jurnal de cartograﬁere - Super Simplu.xlsx
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Raport Conformitate Simplu.xltm
Audit de conformitate GDPR.docm
Politica Audit Intern.docm

FN T!E QP

ACHIZITIE
PRIN

750 LEI

MENTENANTA
FN T !E QP

t jodf
31 1 4

ANI

FN T !EQP

INFO

GDPR

GRATUIT

www.euromarket.ro/gdpr-toolkit


GRATUIT

Pachet INFO - disponibil in toate pachetele
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___Regulament EU 2016-679 - GDPR.pdf
Comunicare_07_CE.pdf
Deciza 2016-1250 UE privind caracterul adecvat al
protectiei oferite de Scutul de
conﬁdențialitate UE-SUA.pdf
Decizia 2001_497_CE.pdf
Decizia 2004_915 _CE.pdf
Decizia 2010_87_UE.pdf
Legea nr 677.pdf
Legea nr. 190 din 2018.pdf
legea_129-2018.pdf
legea_190_2018.pdf
Model Politici Google.pdf
wp242_en_40852.pdf
wp244_en_40857_aut_lider.pdf
wp248_en DPIA.pdf
wp250_enpdf.pdf
WP250rev01.pdf
wp251_enpdf.pdf
wp253_enpdf.pdf
wp253_ro - amenzi.pdf
wp259_en - consimtamant - enpdf.pdf
wp260_transparenta_en.pdf
ANSPDCP - clauze standard ro - decizie_167.pdf
ANSPDCP - decizie_cod_conduita.pdf
ANSPDCP - Decizie_nr_200-2015.pdf
ANSPDCP - DPO Notiﬁcari securizat online.pdf
ANSPDCP - Exemplu de Notiﬁcare Autoritate de supraveghere.pdf
ANSPDCP - Formular plangeri RGPD.pdf
ANSPDCP - Model raportate Brese securitate.pdf
ANSPDCP - model_plangere-alte_cazuri.pdf
ANSPDCP - model_plangere-drept_de_acces.pdf
ANSPDCP - model_plangere-drept_interventie.pdf
ANSPDCP - model_plangere-drept_opozitie.pdf
ANSPDCP - procedura_investigatii_2.07.pdf
Aﬁs Informare Angajati - Clienti - GDPR.pdf
Training Curs Initiere in GDPR - Extras - peste 20 pagini.pdf
DPO Organigrama Externalizat.png
DPO Organigrama Intern.png
Gratuit - wiki free 71 infograﬁce
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FN T!E QP

ACHIZITIE
PRIN

1.250 LEI

__Instructiuni de completare si utilizare documente.docm
Info - Atributii DPO.docx
Info - salarizare DPO.docx
Jurnal Acces Fizic la Date cu caracter personal.xlsx
Jurnal Consimtaminte.xlsx
Jurnal de anunturi de conﬁdentialitate.xlsx
Jurnal de cartograﬁere - Super Simplu.xlsx
Jurnal de Distrugere date.xlsx
Jurnal DPIA.xlsx
Jurnal DSAR - Solicitari Exercitare Drepturi
Persoane Vizate.xlsx
Jurnal evidenta brese-incidente de securitate.xlsx
Jurnal Inventar Date Caracter Personal.xlsx
Jurnal LIA Evaluare Interes Legitim.xlsx

GDPR REGISTRE

+

LIA Evaluarea Intereselor Legitime.docm
Metodolgie DPIA conform Art.35 GDPR.xlsx
Orientari pt cartograﬁerea activitati de inventariere
si prelucrare date.docm
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__Instructiuni de completare si utilizare documente.docm
PT MEDIUL ONLINE - Politica si Declaratia Conﬁdentialitate - Enhanced.docm
PT MEDIUL ONLINE - Politici Conﬁdentialitate - COOKIES
Politica Audit Intern.docm
Politica Birou Curat - Ecran Curat.docm
Politica BYOD.docm
Politica Comunicare date personal.docm
Politica Conducere Vehicule.docm
Politica Evaluare Riscuri Securitate.docm
Politica GENERALA privind Protectia Date Personale.docm
Politica Gestionare Incidente - Brese Securitate.docm
Politica Monitorizare GPS.docm
Politica Protectie Date Angajati.docm
Politica Remote.docm
Politica Retentia datelor.docm
Politica Securitate Laptopuri.docm
Politica Securitate Telefoane si Tablete.docm
Politica Securitatea prelucrarii datelor personale.docm
Politica Social Media.docm
Politica Supraveghere Video CCTV.docm
PROCEDURI SPECIFICE - 45 proceduri.docm
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Model DPIA - Evaluare impact date personale
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IMPLEMENTARE
FN T !E QP

t jodf
31 1 4
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Plan de Securitate GDPR
Plan de refacere in caz de dezastru
Notiﬁcare Angajati privind procesarea datelor personale
INFO
Notiﬁcare Clienti privind protectia datelor A4
Declaratie acceptare politica utilizare Laptop
GRATUIT GDPR
Declaratie acceptare politica utilizare Telefoane
Declaratie acceptare politica utilizare BYOND
CCTV Informare Prelucrarea datelor cu caracter personal
Formular de solicitare acces la informatii pers vizata
Formular de solicitare acces la informatiilor angajati
Formular de dezvaluirea a informatiilor din baza de date
Formular de solicitare extras date din baza de date
Formular de solicitare stergere din baza de date - de catre subiect
Proces Verbal de distrugere - stergere date din baza de date
Metodologie Dreptul de acces la date conform Art.15 GDPR
Consimtamant Angajati
Declaratie de Conﬁdentialitate Angajati
Declaratie de punere in vedere si obligativitate protectie date angajati - intern
Cerere de retragere consimtamant
Formular obtinere Consimtamant GENERIC v1
ONLINE - Securitatea datelor
ONLINE - Termeni si conditii - UPDATE
Contract de prelucrare date personale Operator - Imputernicit

+
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În urma multiplelor solicitări venite din partea colegilor dvs., pentu a veni în
ajutorul cursanților noștri am realizat mai multe seturi de documente care vă pot
susține activitatea de DPO sau vă pot ajuta să aliniați organizația dvs. la GDPR.

FN T!E QP

Consultanță și Noutăți

GDPR

Va oferim suportul in desfasurarea activitatii de DPO si va tinem la curent cu
ultimele noutati in domeniul pretectiei datelor cu caracter personal

www.euromarket.ro

L-V: 10.00 - 18.00

Noutati si Consultanta GDPR
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ACHIZITIE
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RATE PRIN

ACHIZITIE
PRIN

PLATA IN
RATE PRIN

SICAP eMAG

Consultanta prin email in limita a 5 intrebari
Informatii generale lunare
Informatii speciﬁce cand exista
Perioada contractuala 12 luni, plata lunar
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PACHET BASIC

Noutati si Consultanta GDPR
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PACHET AVANSAT

449 LEI

Consultanta prin email in limita a 10 intrebari
Informatii generale lunare
Informatii speciﬁce cand exista
Perioada contractuala 12 luni, plata lunar

De la

4490 LEI

Servicii de implementare GDPR

EMS

ALINIERE LA

SICAP eMAG

SICAP eMAG

Pentru a putea obține oferta noastră de preț vă rugăm să completați formularul de mai
jos, iar noi ulterior vă vom pune la dispoziție oferta de servicii personalizată pentru
alinierea companiei/institutiei în vederea asigurării conformității la Regulamentul
emis de Parlamentul European cu nr. 679/2016 cunoscut ca GDPR.

GDPR

Oferta personalizata https://www.euromarket.ro/formular-oferta-gdpr

Servicii de externalizare DPO

EMS

DPO
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PRIN
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SICAP eMAG

Pentru a putea obține oferta noastră de preț vă rugăm să completați formularul de mai
jos, iar noi ulterior vă vom pune la dispoziție oferta de servicii personalizată pentru
alinierea companiei/institutiei în vederea asigurării conformității la Regulamentul
emis de Parlamentul European cu nr. 679/2016 cunoscut ca GDPR.

EXTERNALIZAT

EMS DPO

Oferta personalizata https://www.euromarket.ro/formular-oferta-dpo
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Catedra Internațională Onorifică
”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE
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Asociația “Comunitățile Locale
Riverane Dunării” - CLDR
Membră Co DCR

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 par cipa 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 Consulta v
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.
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Catedra Internațională Onorifică
”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării (CIO- SUERD)
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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

Instruirea cursan lior în vederea însușirii prevederilor Regulamentului EU 2016/679 - GDPR
Pregă rea persoanelor interesate în vederea ocupării sau desemnării în funcția de DPO - Responsabil cu protecția
datelor conform prevederilor codului COR 242231
Realizarea unui stadiu de pregă rea con nuă și creșterea nivelului de exper ză a responsabilului cu protec a datelor
aﬂa în exercițiul funcțiunii
Suportul de Curs DPO are peste 200 de pagini, si prezinta FOARTE MULTE EXEMPLE prac ce, Formulare, Registre si
Documente Editabile, peste 100 de infograﬁce, etc
Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de informații și cunoș nțe strict necesare și într-o
formă pe înțelesul tuturor, cu privire la abordarea, alinierea și implementarea Regulamentului pentru Protecția Datelor
cu Caracter Personal (GDPR). Ac vitățile prac ce incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct
ac vitatea ulterioară a ins tuției în conformitate cu prevederile GDPR.
Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.
Cer ﬁcare ﬁnală în cadrul cursului DPO
La ﬁnal, absolvenții cursului DPO primesc Cer ﬁcatul 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 logis c al Euro Market Solu ons.
Par cipanții 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 cunoș ntelor de specialitate conform
prevederilor legisla ve si a codului COR 242231, cer ﬁcat eliberat de Catedra Internațională Onoriﬁcă "Jean Bart". Până
în prezent, peste 600 de persoane au absolvit deja cursurile noastre în diverse centre universitare din țară. După
evaluarea ﬁnală, cursantul va primi Cer ﬁcatul de absolvire și anexa curiculara prin care demonstrează dobândirea
cunoș ntelor de specialitate conform prevederilor legisla ve si a codului COR 242231.
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Curs GDPR pentru personalul auxiliar DPO Responsabilul cu Protecția
Datelor
Adoptarea și conformitatea la prevederile GDPR sunt parte a legislației adoptate și
de România, prevăzând pentru cei care vor intra în contact cu Date cu Caracter
Persnal, să dețină și să demonstreze anumite capacități și abilități care pot ﬁ
acumulate și dovedite în mod indirect prin frecventarea unor cursuri de training.
Recomandăm ca persoanele cheie din companie și cele care au contact cu date cu
caracter personal sa urmeze Cursul pentru personalul auxiliar DPO Responsabilul
cu Protecția Datelor pentru a ﬁ puse în temă cu prevederile GDPR și activitatea
noului coleg, Oﬁțerul pentru Protecția Datelor, prin urmarea cursului Inițiere în
GDPR.
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Aplicarea Noului Regulament European pune sub lupă modul de gestionare al datelor cu caracter personal și
aduce sancțiuni uriașe pentru cazurile în care se înclacă drepturile persoanelor vizate sau dacă există breșe
de securiate pin care se pierd sau expun date cu caracter personal.
Urmarea in organizația dumneavoastră a cursului GDPR pentru personalul auxiliar DPO Responsabilul cu
Protecția Datelor se recomandă pentru punerea în vedere, informarea și evitarea răspunsurilor clasice ”Nu am
știut”, ”Nu mi-a spuns nimeni”, ”Conducerea nu ne-a informat” precum și informarea despre activitatea și
autoritatea noului coleg, DPO - Oﬁțerul pentru Protecția Datelor
Astfel, Cursul GDPR pentru personalul auxiliar DPO Responsabilul cu Protecția Datelor devine un instrument
prin care angajatorul poate acționa și sancționa angajatul în cazul în care acesta nu respectă prevederile
GDPR sau nu manevrează/gestionează corespunzător informații și documente care conțin DATE
PERSONALE
Totodată, prin participarea angajaților la acest curs, instituția/compania va putea demonstra conformitatea
conform prevederilor Art. 37, Art. 39 (b) și Art. 47 (2)(n) din Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 - GDPR.
Orice companie/instituție care solicită cardul de identitate, adeverință de la medic, face un contract cu datele
unui cetățean, are un site unde acesta își face un cont și foarte multe alte situații, trebuie să aibă desemnat
acest DPO și cel mai important trebuie să aibă proceduri și mijloace prin care să poată să asigure drepturile
cetățenilor: să le furnizeze un raport cu privire la data, scopul și valabilitatea pentru care a fost obținut, un
consimțământ de colectare și/sau prelucrare a datelor, să poată să îl șteargă din evidențele sale. Trebuie
minimizate datele colectate și aﬁșate - în cazul când legea obligă să ﬁe facute publice anumte informații
(anunțuri, datorinici, căsătorii, etc).
Cursul GDPR pentru personalul auxiliar DPO Responsabilul cu Protecția Datelor se desfășoara online care
poate ﬁ condensat pe durata a două zile, incluzând evaluarea online a asimilării cunoștințelor. La ﬁnalul
cursului, participanții vor primi un CERTIFICAT DE INSTRUIRE (nu diplomă de participare) și Anexa de Studii
care certiﬁcă instruirea persoanelor vizate în conformitate cu prevederile GDPR
Din lipsa acută de timp a participantilor și pentru a menține costurile cât mai reduse, au fost excluse sesiunile
live și astfel nu am mai limitat cursanții la anumite intervale orare, permițându-le sa acceseze și să parcurgă
materia conform disponibilității agendei ﬁecăruia.
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