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Curs de instruire  

 

Responsabil cu Protecția Datelor 
(Data Protection Officer - DPO) 

 

 Craiova, 7-8 iunie 2018 

 
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  

 

în parteneriat cu 

 

EUPACK-ID, companie specializată în furnizarea de servicii în domeniul Protecției Datelor 

cu Caracter Personal în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor 

2016/679, care dispune de specialiști în Tehnologia Informației, Management, Legislație 

Națională și UE, cu experiență în: instruire GDPR, auditare GDPR,  elaborare de Măsuri de 

Securitate și Proceduri necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele GDPR 
 

organizează cursul de instruire  

 

Responsabil cu Protecția Datelor 
(Data Protection Officer - DPO) 

 

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. 

 

Participanții vor primi Diplomă de absolvire după evaluarea cunoștințelor dobândite. 

 

Temele abordate în cadrul sesiunii de instruire: 

1. Obiective, definiții și principiile prelucrării datelor personale 

2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO)  

3. Coduri de conduită și certificare 

4. Sarcinile DPO cu privire la drepturile persoanelor fizice 

5. Sarcinile DPO cu privire la obligațiile operatorului de date cu caracter personal 

6. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal 

7. Rolul DPO în evaluarea impactului asupra protecției datelor 

8. Sancțiuni 

Tematica detaliată a sesiunii de instruire poate fi consultată în Anexa I. 
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Lectori: 

1. Cristina PÎRLOG 

2. Dan MANCAȘ 

Lectorii dispun de certificări de nivel național si internațional, precum: 

- Certified Information Privacy Professional/Europe CIPP/E acodată de International 

Association of Privacy Professionals 

- Data Protection and Privacy Rights – certificat de absolvire acordat de Consiliul Europei 

- CISCO Certified Network Instructor – certificare acordată de Cisco Networking Academy 

- Managementul Afacerilor 

 

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. 

  

B. Ghiduri 

3. WP243REV.01 - Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs') 

4. WP248REV.01 - Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) 

5. WP260REV.01 - Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 

6. WP250REV.01 - Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 

2016/679 

7. WP253 - Guidelines on the application and setting of administrative fines 

 

Program: cursurile încep la ora 09.30 și se finalizează la ora 16.30, cu pauză de masă și 

pauze de cafea; programul detaliat se regăseste în Anexa I. 

 

Taxa de participare: include suport de curs adecvat tematicii prezentate și diploma de 

participare și absolvire. Taxa de participare este de 2000 lei + TVA per participant. Se acordă 

următoarele discounturi: 

2 participanți 5% 

3 participanți 10% 

Peste 4 participanți 15% 

Clienții cu o lungă colaborare cu unul dintre cele 2 organisme primesc suplimentar 5% discount. 

 

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 office@mrco.ro  

 

Loc de desfășurare: Mișcarea Română pentru Calitate, Craiova, str. Părului nr. 8.
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Anexa I 

 

 
 
Curs Responsabil cu Protecția Datelor  
(Data Protection Officer - DPO) 
 
 
Lectori:  Cristina PÎRLOG 
  Dan MANCAȘ  

 

ZIUA 1 

 
9:30 – 12:30; pauză de cafea: 11:00 
Modulul 1: Regulamentul privind Protecția Datelor Personale, principiile prelucrării datelor 
personale 

 
1. Obiective, definiții și principiile prelucrării datelor personale  

a. Obiective, domeniu de aplicare  
b. Definiții 
c. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal. Exemple de prelucrări ale datelor 

personale ce încalcă prevederile RGPD 
d. Legalitatea prelucrării datelor personale, exemple de prelucrări ilegale 
e. Consimțământul persoanelor fizice. Exemple: 

i. Situații practice în care este nevoie de obținerea consimțământului 
ii. Exemple de obținere greșită a consimțamântului – consimțământ invalid 
iii. Exemple de obținere corectă a consimțământului, în conformitate cu RGPD 

 
12:30 – 13:30 pauză de masă 

 
13:30 – 16:30, pauză de cafea: 15:00 
Modulul 2: DPO și sarcinile acestuia privind respectarea drepturilor persoanelor fizice 
 

2. Responsabilul cu protecția datelor (DPO) 
a. Desemnarea responsabilului cu protecția datelor 
b. Funcția responsabilului cu protecția datelor 
c. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor 

3. Coduri de conduită și certificare 
4. Sarcinile DPO cu privire la drepturile persoanelor fizice:  

d. Obligațiile DPO cu privire la transparența prelucrării și modalități de exercitare a 
drepturilor persoanelor fizice 

e. Obligațiile DPO privind informarea și accesul persoanelor fizice la date cu caracter 
personal. Exemple, studiu de caz 

f. Obligațiile DPO cu privire la rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal. 
Exemplu de procedură în situația solicitării stergerii datelor personale ale unei 
persoane fizice 

g. Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat 
h. Restricții 
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ZIUA 2 

9:30 – 12:30; pauză de cafea: 11:00 
Modulul 3: Sarcinile DPO privind evidența activităților de prelucrare a datelor personale 
 

5. Sarcinile DPO cu privire la obligațiile operatorului de date cu caracter personal: 
i. Responsabilitatea operatorului 
j. Întocmirea de către DPO a evidenței activităților de prelucrare.  

Studiu de caz:  
i. pre-auditarea activităților de prelucrare a datelor personale  
ii. auditarea activităților de prelucrare a datelor personale 

 
12:30 – 13:30 pauză de masă 

 
13:30 – 15:30, pauză de cafea: 15:00 
Modulul 4: Rolul DPO în asigurarea securității datelor personale și evaluarea impactului 
 

6. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.  
Studiu de caz: securitate IT 

i. securizarea sistemelor de calcul  
ii. securizarea rețelei de calculatoare 

7. Rolul DPO în evaluarea impactului asupra protecției datelor 
8. Sancțiuni 

 
 
15:30 – 16:30 Evaluarea cunoștințelor 

 


