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CURS 

  

 “Regulamentul U.E. Nr. 679/2016 privind protecția datelor 

 cu caracter personal" 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să 

înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de 

formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și 

profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate 

și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri 

corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele 

participării la evenimentele noastre.  

 

 

Tematica propusă: 

1. De ce ? Unde? Cui? În ce condiții se aplică GDPR. Definiții. 

2. Ce sunt datele personale? 

3. Principii GDPR privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

4. Baza legală necesară prelucrării. 

5. Ce drepturi are persoana vizată? 

6. Responsabilitatea în GDPR. 

7. Când sunt necesare contractele? 

8. Documentația - utilitate și însemnătate. 

9. Securitatea și notificarea încălcărilor de securitate. 

10. Analiza impactului asupra protecției datelor. 

11. Reglementări GDPR privind relațiile de muncă. 

12. Protecția datelor versus dreptul la viață privată la locul de muncă. 

13. DPO - responsabilul cu protecţia datelor. 
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14. Regimul sancționator al GDPR. 

15. Juristprudența în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

16. Cartografierea datelor cu caracter personal. 

17. Concluzii. 

 

*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională. 

**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație. 

 

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la 

adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a 

sesiunilor de instruire. 

 

 
 

Cu stimă,         

                                                                                                              

Cosmin Constantin                                                                                                      

Managing Partner 

0762.278.969                                                                          
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