Sesiune de instruire
„Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”
Craiova, 24-25 mai 2018
Camera de Comerț și Industrie a Județului Dolj, cea mai puternică asociaţie a mediului de
afaceri din judeţ, care acţionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi
propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre
exterior
în parteneriat cu
Mișcarea Română pentru Calitate, organism cu o experiență de peste 15 ani în domeniul
certificării de persoane, acreditată RENAR în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI
17024:2012
organizează sesiunea de instruire

„Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”
Începând cu data de 25 mai, se vor aplica prevederile Regulamentului general privind
protecția datelor – GDPR 679/2016, cu privire la gestiunea și prelucrarea datelor personale
ale angajaților și a clienților.
Toate instituțiile publice (cu excepția instanțelor de judecată), companiile a căror activitate
principală constă în operațiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică
și sistematică pe scară largă a persoanelor vizate, precum și companiile care prelucrează, pe
scară largă, categorii speciale de date, vor fi obligate să demonstreze conformitatea cu
Articolele 37 și 38 din GDPR si sa desemneze un Responsabil cu protecția datelor
personale (RPD) pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la Articolul 39 din același
regulament.
Toți participanții vor primi Diplomă de participare sau Diplomă de absolvire după evaluarea
cunoștințelor dobândite.
Temele abordate în cadrul sesiunii de instruire:
1. Cadrul legislativ general: drepturile si obligatiile organizatiei si a persoanelor vizate
in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal
2. Pozitia RPD in cadrul organizatiei economice.
3. Sarcinile RPD in cadrul organizatiei economice.
Tematica detaliată a sesiunii de instruire poate fi consultată în Anexa 1.
Documente de referință:
A. Legislație:
1. GDPR 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor
2. Directiva 680/2016 - privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii,
depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor
și privind libera circulație a acestor date.
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B.
3.
4.
5.
6.

Ghiduri
WP243REV.01 - Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs')
WP248REV.01 - Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)
WP260REV.01 - Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679
WP250REV.01 - Guidelines on Personal data breach notification under Regulation
2016/679
7. WP253 - Guidelines on the application and setting of administrative fines
C. Standarde
8. SR EN ISO/IEC 27001:2018 – Managementul securității informației
9. SR EN ISO/IEC 31000:2009 – Managementul riscului
10. SR EN ISO/IEC 31010:2010 – Tehnici de evaluare a riscului
Program: cursurile încep la ora 09.00 și se finalizează la ora 17.00, cu pauză de masă și
pauze de cafea.
Taxa de participare: include suport de curs adecvat tematicii prezentate și diploma de
participare și absolvire
Modalități de plată: prin transfer bancar în contul Mișcării Române pentru Calitate nr.
RO76 BACX 0000 0030 1020 8000 deschis la Unicredit Bank, Sucursala Craiova, sau prin
numerar, în prima zi de susținere a cursului.
Înscrierea: dacă sunteți interesați de oferta noastră, vă rugăm să confirmați participarea prin
completarea talonului de participare și expedierea lui la e-mail: office@mrco.ro sau la nr. fax:
0251545553.
Loc de desfășurare: Camera de Comerț și Industrie a Județului Dolj, Craiova, str. Brestei nr. 21.
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Anexa 1 – Tematica sesiunii de instruire

Tematica sesiunii de instruire

„Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”
Craiova, 24-25 mai 2018
1. Cadrul legislativ general: Drepturile si obligatiile organizatiei si a persoanelor vizate
in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal
2. Pozitia RPD in cadrul organizatiei economice:
a. implicarea RPD in toate activitatile care includ aspecte legate de protectia
datelor personale
b. resursele de care RPD trebuie sa dispuna
c. independenta RPD in fata structurilor de management si limitele acesteia
d. concedierea si sanctionarea RPD
e. conflictele de interese care pot aparea la nivelul RPD si evitarea acestora
3. Sarcinile RPD in cadrul organizatiei economice:
a. Monitorizarea conformitatii cu prevederile GDPR
b. Rolul RPD in evaluarea impactului asupra protecției datelor
c. Abordarea bazata pe evaluarea riscului. Metoda de analiza de impact asupra
protecției datelor: studiul contextului organizatiei economice, principiul
proportionalitatii masurilor care garanteaza protectia datelor personale raportat
la activitatea si dimensiunea organizatiei economice, identificarea si evaluarea
riscurilor existente relativ la protectia datelor personale, propunerea de masuri
complementare si a unui plan de actiune in vederea asigurarii conformitatii cu
prevederile GDPR, validarea masurilor complementare si a planului de
actiune.
d. Cooperarea cu autoritatea de supraveghere si rolul de persoana de contact
e. Rolul RPD in pastrarea inregistrarilor
f. Registrul de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal
4. Evaluarea cunostintelor participanților
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