STIMATĂ DOAMNĂ - STIMATE DOMN
CCI Harghita vine în sprijinul companiilor şi instituţiilor publice cu un curs de specializare
pentru Responsabilii cu protecţia datelor cu caracter personal, conform cu obligaţia
instituită prin Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestordate, aplicabil din 25 mai 2018.
Până la această dată toate organizațiile vor trebui să aplice noile reguli şi proceduri referitoare
la protecția datelor personale, în caz contrar riscând sancțiuni drastice.
- până la 10.000.000 euro sau 2 % din cifra globală de afaceri;
- până la 20.000.000 euro sau 4% din cifra globală de afaceri.
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 desemneze o persoană din interiorul
firmei responsabilă cu protecția datelor personale - Ofiţer Protecţie Date cu Caracter Personal
(DPO - Data Protection Officer) sau să externalizeze serviciul.
Potrivit regulamentului european desemnarea DPO se va face „pe baza calităților
profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul
protecției datelor”, dar și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile specifice ale acestei noi
funcții, GDPR nu impune existența vreunei experiențe în domeniu sau a anumitor studii de
specialitate.
Cursul are o durată de 20 de ore şi se va derula în perioada 29 – 30 iunie 2018, la sediul
CCI Harghita (Bld. Timisoarei nr 24-26).
Programa curs GDPR
1. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul protecției.
2. Tipuri de operațiuni care intra sub incidenta Regulamentului de protective a datelor
personale. Situații de excepție.
3. Protecția datelor cu caracter special.
4. Responsabilul cu protecția datelor personale. Atribuții, obligații, drepturi si limitări
profesionale.
5. Sisteme de protecție a datelor personale
6. Managementul incidentelor cu date cu caracter personal.
7. Comunicarea în managementul protecției datelor cu caracter personal.
8. Transferuri interne si internaționale ale datelor cu caracter personal.
9. Studii de caz.

TAXA CURS :850 Ron + TVA
Trainer
Conf. univ. dr. Petrica - Mihail MARCOCI





Conferenţiar universitar la disciplinele Investigarea Fraudelor, Bazele Activităţii Informative, Investigarea
Criminalităţii Economico-Financiare, Metode şi Tehnici Operative, Managementul Poliţiei, Contabilitate
aplicată în investigarea fraudelor şi Informaţii MAI;
Director al Programului de masterat „Managementul Activităţilor Informative”- organizat de Academia de
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”; conferenţiar la disciplinele „Dreptul informaţiilor”, „Managementul investigării
macrocriminalităţii economico-financiare”, „Managementul activităţilor antiteroriste” şi „Managementul
activităţilor informative externe”
Cadru didactic asociat al Universităţii Româno- Amerciane- Susţinerea prelegerilor şi seminariilor la
disciplina Psihosociologie Organizaţională - Facultatea de Management-Marketing, şi a semniariilor la
disciplina Comunicare şi Relaţii Publice - Facultatea de Drept;

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri:
1. Discount-ul de fidelizare, oferit membrilor CCI Harghita – 10%.
2. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie/instituție – 10%
dacă se înscriu mai mult de 2 angajați.
NOTĂ : Reducerile nu se cumulează .
Detalii suplimentare la telefon: 0730.715903 sau 0266/371802, fax 0266/371483., persoană
de contact Ing. Benko Tibor Csaba .

