DIN 25 MAI INTRĂ ÎN VIGOARE SANCȚIUNILE DIN GDPR
ÎN INSTITUȚIA DUMNEAVOASTRĂ EXISTĂ RESPONSABILUL CU PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

CURS: RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ
Începand cu data de 25 mai 2018, vor fi aplicabile în România sancțiunile Regulamentului
General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament înlocuiește
Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și privește și toate instituțiile publice, deoarece aduce modificari majore privind protectia
datelor cu caracter personal, atat pentru cetățeni cat si pentru instituția care operează aceste date
(practic, orice instituție publică este, prin natura activității sale, operator de date cu caracter personal).
Riscurile sunt majore pentru instituția publică iar neștiința se plătește cu amenzi și cu despăgubiri
uriașe; nu uitați că răspunderea revine conducătorului! GDPR prevede obligația numirii unui
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL la nivelul instituției publice sau
private iar acesta chiar trebuie să aibe competențe și deprinderi foarte bine însușite.
Curs: Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR); durata: 21 de ore (trei zile de
formare); Sediul materiei: Regulamentul 679/2016/UE al Parlamentului European și al Consiliului, din
27.04.2016; Directiva (UE) 680/2016 - referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților
specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii;
Formatori: Prof. Univ. Dr. Augustin FUEREA, lector Liviu-Vasile MUREȘAN;
Perioade: 03-06 iunie 2018 și 14-17 iunie 2018; Hotel Rozmarin Predeal (3 nopți cazare);
Tarif de instruire: 690 lei fără TVA (19%); se achită în contul Faxmedia Consulting deschis la Trezoreria
Municipiului Ploiești, nr. RO83 TREZ 5215 069X XX00 1427, CUI RO 15185560;
Tarif servicii hoteliere: 900 lei fără TVA (9%); se achită în contul Faxmedia Tour deschis la Trezoreria
Municipiului Ploiești, nr. RO38 TREZ 5215 069X XX00 9609, CUI RO 16826069.
Cursul este elaborat în conformitate cu cerințele din Standardul Ocupațional „Responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal” și asigură obținerea competențelor necesare pentru
gestionarea relației cu Autoritatea de Supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter
personal, asigurarea și gestionarea Registrului de evidență al prelucrării datelor protecția datelor cu
caracter personal, analiza și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Pentru informații suplimentare și înscrieri, contactați Secretariatul General, telefon
0372.032.313, fax 0372.032.340, office@faxmedia.ro; consultați și www.faxmedia.ro.
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