
Implementarea reglementărilor privind protecția datelor 

Curs GDPR 

Cursul se adresează personalului responsabil/care se
ocupă cu protecția datelor cu caracter personal și este
format din 3 module de curs: 
 
1. Aplicarea Regulamentului și analiza organizațională; 
2. Criterii desemnare DPO; 
3. Analiza respectării și conformării la Regulament. 
  
Metoda de predare și asimilare a cunoștințelor se axează
pe interactivitate și studii de caz pe situațiile ce pot aparea
în activitate, toate acestea facilitând înțelegerea legislației și
a subiectelor abordate. 

Participă la un curs interactiv!

Identifici soluții practice
pentru activitatea ta

Asimilezi noile
reglementări în domeniu 

Aplici toate cunoștințele în
studii de caz

832 lei
/persoană+TVA

Incluse: materiale de curs, certificat
de participare și coffee break 

PLOIEȘTI
*orarul zilnic va fi anunțat

înainte de începerea cursului 

Contact HARRISON
0374 034 333    (+tasta4)
031 005 0107 inscrieri@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

19-21 Noiembrie

CLICK AICI

* locația exactă va fi anunțată către toți
participanții înainte de începerea cursului 

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf


Prezentare și interpretare Regulament; 
Consimțământul: obținere și revocare; Consimțământul informat;
Drepturi, transparența, excepții, restricții; 
Criterii desemnare DPO; Stabilirea rolului și a competențelor profesionale; 
Analizarea conflictelor de interese; Funcția responsabilului cu protecția datelor; 
Proceduri, colaborare și relația cu persoana vizată;
Relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere;
Aspecte tehnice/măsuri de siguranță asumate;
Prezentarea importanței procedurilor și registrului;
Comunicarea internă a DPO cu managementul.

Pe agenda de curs:

Cine va fi trainer?
Ștefania Popa este specialist în domeniu și consiliază în
prezent peste 800 de organizații în probleme de
management, proceduri de sistem și operaționale, precum și
adaptarea la noile reguli privind protecția datelor personale. 
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