
 

Companie fondatoare a grupului de firme FAXMEDIA 

 

INVITAȚIE LA CURS:  

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ 
 

Sancțiunile Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR - UE) 679/2016 au intrat în 

vigoare și deja a fost sancționată prima instituție publică (Municipiul Cluj-Napoca); Așadar, riscurile sunt 

cât se poate de reale pentru instituția publică iar neștiința se plătește cu amenzi și cu despăgubiri uriașe; 

Nu este suficientă numirea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal dacă acesta nu are 

toată pregătirea necesară, dacă nu există proceduri specifice la nivelul instituției și dacă angajații 

instituției nu sunt conștienți de rolul fiecăruia în ansamblul managerierii datelor cu caracter personal. De 

multe ori nici măcar cine poate și cine nu poate fi numit în poziția de responsabil cu protecția datelor nu 

este bine înțeles!    

 

Curs: PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ;  
Tematica sintetică: • Regulamentul 679/2016 - Prezentare. Obiective. Privire de ansamblu • Elementele 

de noutate introduse de Regulamentul 679/2016 cu impact asupra activității instituției publice • Principiile 

de prelucrare a datelor cu caracter personal • Situații de particularizare a operațiunilor de prelucrare a 

datelor cu caracter personal •  Prelucrarea care nu necesită identificare • Tipuri de operațiuni de 

prelucrare • Responsabilul cu protecția datelor; rol, atribuții și incompatibilități • Întocmirea Registrului 

datelor cu caracter personal la nivelul instituției • Proceduri privind circuitul și utilizarea datelor cu 

caracter personal • Tipuri de incidente și soluții de securitate adaptate • Proceduri de securitate IT •  

FOARTE IMPORTANT!!! Absolvenții acestui curs care doresc, ulterior, să obțină specializarea A.N.C. 

pentru ocupația „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal” la unul dintre programele 

organizate de către Faxmedia, pot beneficia de reducerea numărului de ore necesar, de la 80 de ore la 

doar 40 de ore. Opțiunea pentru această facilitate se va face la curs. 
 

Formatori: Prof. Univ. Mihaela MUREȘAN, lector Liviu-Vasile MUREȘAN; 

Perioade: 18-25 noiembrie (Hotel Carpathia Sinaia), 25 noiembrie-02 decembrie (Hotel Arca 

lui Noe Sinaia), 09-16 decembrie 2018 (Hotel Carpathia Sinaia);  
Locuri disponibile/ serie: 15 locuri; 

Tarif de instruire: 950 lei fără TVA (19%); se achită în contul Faxmedia Consulting deschis la Trezoreria 

Municipiului Ploiești, nr. RO83 TREZ 5215 069X XX00 1427, C.U.I.: RO15185560; 

Tarif servicii hoteliere: 2.540 lei fără TVA (facturarea se va face după 01 noiembrie, cu TVA 5%); se achită 

în contul Faxmedia Tour deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, nr. RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609, 

C.U.I.: RO16826069. 

BONUS: Un însoțitor are asigurată gratuit cazarea cu mic dejun!  
Pentru informații suplimentare și înscrieri, contactați Secretariatul General, telefon 0372.032.313, fax 

0372.032.340, office@faxmedia.ro;  
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