
   

 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

(Data Protection Officer – DPO) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de formare Responsabil cu protecția 

datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 

general privind protecția datelor (GPDR), participanții vor fi 
capabili să: 

 Înţeleagă cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date 

 Știe cum se implementează și monitorizează documentele 

necesare conformării la Regulamentul (UE) 2016/679 

 Conștientizeze riscurile referitoare la protecția datelor cu caracter 

personal și securitatea informației 

 Cunoască metode de minimizare a riscurile referitoare la 

protecția datelor cu caracter personal și securitatea informației 

 Obțină certificatul de Data Protection Officer (DPO) 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Tuturor organizațiilor care au obligația de a-și desemna un 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (Data 

Protection Officer) 

 Tuturor organizațiilor care doresc să se pună în siguranță față 

de prevederile Regulamentul (UE) 2016/679, prin desemnarea 

unui Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

(Data Protection Officer) 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

Durata: 3 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Protecția conferită de prezentul 

regulament ar trebui să vizeze 

persoanele fizice, indiferent de 

cetățenia sau de locul de 

reședință al acestora, în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal ale acestora.  

Regulamentul (UE) 2016/679 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Prezentarea conceptului de „informație” și a conceptului de „date 

cu caracter personal” 

 Promovarea unei culturi privind protecția datelor cu caracter 

personal, protecția informației 

 Reglementări legislative 

 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date 

 Ce se așteaptă de la organizații legat de protecția datelor cu 

caracter personal 

 Rolul Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal 

(Data Protection Officer) 

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) și cerințele de conformare în relație 

cu aceasta 

Ziua 2 

 Drepturile persoanelor private 

 Analiza activităților care procesează date cu caracter personal 

 Analize de impact – studii de caz 

 Politici și proceduri pentru protejarea datelor cu caracter personal 

Ziua 3 

 Concluzii și feedback 

 Examinare finală 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Test de evaluare 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


