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CURS DPO
responsabil cu protectia 

datelor cu caracter personal

GDPR

Este un nou set de reguli care reglementează confidențiali-
tatea și securitatea datelor cu caracter personal, stabilite de 
către Comisia Europeană.

Noul act unic de protecție a datelor presupune schimbări 
majore în toate legile de confidențialitate de pe teritoriul Eu-
ropei și va înlocui vechea Directivă privind Protecția Datelor.

CE ESTE GDPR?

DA. GDPR se aplică tuturor instituțiilor publice și                                
societăților comerciale din Uniunea Europeană și nu numai 
care colectează datele cu caracter personal ale cetățenilor 
din Uniunea Europeană.

Cu riscul crescând de încălcări ale datelor din atacurile       
cibernetice, GDPR UE vizează prevenirea pierderii  datelor 
cu caracter personal prin îmbunătațirea securității datelor 
pentru toți cetățenii care traiesc în statele membre ale UE.

SE APLICĂ GDPR FIRMEI MELE?

Până în data de 25  mai  2018 toate organizațiile vor tre-
bui să aplice noi reguli și proceduri referitoare la protecția 
datelor personale. 

Amploarea, complexitatea și durata măsurilor necesare 
presupun cunoașterea conținutului și impactului acestui      
regulament asupra organizațiilor la toate nivelurile funcțio-
nale care gestionează date cu caracter personal.

CÂND INTRĂ ÎN VIGOARE?

Nerespectarea  acestui  Regulament  poate  produce  
efecte  din  cele  mai  dramatice  asupra  organizațiilor ne-
pregătite  sau  neglijente  în  stocarea  și  procesarea  datelor  
cu  caracter  personal  și  anume  sanctiuni  considerabile de 
până la 20    milioane Euro sau 4% din cifra de afaceri anuală 
globală.

ATENȚIE !

22-23 
Martie 2018

Data curs

Programul de pregătire se adresează directorilor de afaceri sau managerilor care doresc să înteleagă modul în care cerințele GDPR vor afecta 
organizația lor, managerilor implicați în /sau răspunzatori de respectarea GDPR, cum ar fi managerii de securitate, de protecție a datelor, de 
securitate a informațiilor, managerii IT, de proiect, de guvernanță corporativă, de risc și de conformitate, consilierii sau consilierii personali ai 
managerilor precum şi personalului din departamente financiare sau resurse umane.

Locație curs
Sediul Camerei de Comert 

si Industrie Bihor

str. Mihai Eminescu, Nr. 25 A, Oradea

Preț

1.700 Lei
(TVA inclus)

Promotii
Discounturi în funcție de numărul de 

participanți din aceași entitate !

FORMATORI CURS

  dr. Maria BILAN
Lector cu o experiență de peste 30 de ani în 

domeniul învățământului.
Cadru didactic și fost șef Serviciu                                

Metodică Planificare Învăţământ, în cadrul Şcolii 
de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
„AVRAM IANCU” Oradea.

Florin MARȚI
Lector cu o experiență de peste 10 de ani în 

domeniul formării profesionale a adulților.
Consilier superior IT, fost șef serviciu                                 

Prelucrare Date în cadrul Direcţiei Judeţene de 
Statistică  Bihor și șeful staţiei de prelucrare a 
datelor din cadrul Biroului Electoral Judeţean.

Camera de Comert si Industrie 

Bihor


