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OFERTĂ CURS  

 

 

 

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR ( D.P.O.) - DATA PROTECTION OFFICER 

 

 

 

 

 

Stimată Doamnă, Stimate Domn 

 

 

 

Casa Corpului Didactic a județului Argeș  in colaborare cu Sc School Consulting Srl, furnizor de 

formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul 

Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de 

inscrieri pentru  programul de instruire RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR ( D.P.O.) - 

DATA PROTECTION OFFICER care se va desfaşura în municipiul Pitești. 

 

GDPR este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul 

intregii Uniuni Europene precum si in orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale 

cetateniilor UE. Interesul acestui subiect a devenit de actualitate deoarece amenzile de care sunt 

pasibile cei care nu il vor respecta sunt de pana la 20 milioane EURO sau 4% din cifra de afaceri 

inregistrata in anul precedent. Obiectivul regulamentului GDPR este protejarea cu strictete a 

modului in care sunt culese, folosite, transmise si arhivate datele personale care ajung la operatorii 

economici. 

 

 

 

Furnizor de formare profesionala 

autorizat  de Ministerul Muncii, 

Solidaritatii Sociale si Familiei, 

Ministerul Educatiei Naţionale  prin  

Autoritatea Naţională pentru Calificări 
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Orice organizatie, atat publica, cat si privata, care proceseaza date personale ale cetatenilor din UE, 

va fi direct afectata de noua legislatie. Neconformitatea cu normele Regulamentului se sanctioneaza 

dur. Amenzile pot ajunge pana la 20.000.000 Euro.   

 

 

Acesta are aplicare imediata si obligatorie, fara nicio formalitate, in toate statele Uniunii Europene, 

pentru toate persoanele juridice si fizice care prelucreaza (colecteaza, pastreaza, arhiveaza, 

raporteaza, transfera, utilizeaza etc) date cu caracter personal indiferent de forma de organizare sau 

marimea lor (numarul de salariati). 

 

Printre amendamentele GDPR se regaseste si obligatia de a desemna un responsabil cu protectia 

datelor insarcinat cu monitorizarea conformitatii, gestionarea activitatilor interne de protectie a 

datelor, instruirea personalului privind prelucrarea datelor, efectuarea auditurilor interne si multe 

altele. In unele companii este necesara chiar crearea unui nou post - Data Protection Officer (DPO).    

 

Venind in intampinarea dumneavoastra, firma noastra organizeaza cursul DPO – Responsabil cu 

protectia datelor cu caracter personal pentru: prezentarea regulamentului, oferirea unei modalitati de 

implementare imediata a masurilor necesare noilor reglementari precum si discutarea diferitelor 

spete referitoare la tematica abordata. 

 

Tematica cursului: 

 

* Ce este GDPR                                                                                                                   

* Notiuni                                                                                                                              

* Ce date personale prelucram si de ce ?                                                                             

* Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal                                                                

* Locatia si descrierea sistemului de evidenta                                                                   

* Durata de stocare a datelor cu caracter personal                                                           

* Drepturile persoanelo vizate                                                                                              
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* Masuri de protectie ale datelor cu caracter personal                                                        

* Identificarea si autentificarea utilizatorului                                                                    

* Asigurarea integritatii informatiilor din sistemele de evidenta                                      

* Gestionarea incidentelor de securitate ale datelor                                                           

* Intocmirea dosarului GDPR                                                                                              

* Cazuri particulare, intrebari , discutii                                                                               

  

 

La finalul programului de instruire  se elibereaza Diploma de Absolvire emisa de Sc School 

Consulting Srl  ce contine tematica abordata conform regulamentului, document ce demonstreaza 

dobandirea cunostintelor de specialitate mentionate mai sus. 

 

 

Condiţii de acces: studii superioare in orice specializare. 

 

Perioada desfăşurării cursului: 22.06.2018-23.06.2018. 

 

Tarif: 1000 Lei. 

Tarif redus: 500 Lei  ( pentru personalul didactic si didactic auxiliar). 

 

Termen limită de inscriere 21.06.2018  (in limita locurilor disponibile). 

  

 

Pentru a va putea inscrie trebuie sa trimiteti online fisa de inscriere pe adresa de email: 

gigi.ionescu@schoolconsulting.ro, iar in data inceperii cursului se va aduce in original. 

 

În cazul în care în unitatea dvs. există un număr mai mare de 20 cursanţi, atunci putem să 

desfăşurăm programul şi în localitatea dvs. 
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Locaţia cursului: Pitești ( CCD ARGEȘ ). 

 

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi! 

 

Ing. Ionescu Gheorghe 

 

Telefon: 0723 724 884 / 0761 448 719 / e-mail: gigi.ionescu@schoolconsulting.ro 

 

Vă mulțumim! 

 

O zi bună! 


