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Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD)

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
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