COMANDA PACHET DOCUMENTE IMPLEMENTARE GDPR
Catre: SMART EXPERT GLOBAL SRL
Nr.: ………… din data de: ……………………………………….
Subscrisa:
Denumirea persoanei juridice:
CUI (Cod Unic de Identificare):
Nr. Inreg. Registrul Comertului:
Sediul social – adresa:
Cont IBAN / Banca:
Persoana de contact:
Telefon:
E-mail:
inteleg sa comand la tariful de (conform ofertei primite): …………… lei (toate taxele incluse), urmatoarele
documente, in format electronic prin e-mail, numite generic: “PACHET DOCUMENTE IMPLEMENTARE GDPR”:
-

Consimtamant (acord) prelucrare in scop de marketing
Consimtamant client pentru marketing
Consimtamant general colaboratori
Consimtamant pentru angajat existent – date speciale
Consimtamant pentru angajat – date sensibile – MINOR
Consimtamant pentru angajati existenti
Consimtamant pentru client sau pacienti – date speciale
Consimtamant pentru clienti – transfer in alta tara
Consimtamant pentru colaborator – date speciale
Consimtamant recrutare potentiali angajati
Consimtamant reprezentant legal al unei societati
Informare initiala – angajati
Informare initiala – clienti
Informare initiala – colaboratori
Informare suplimentara
Informare transfer de date in alta tara
Notificare incalcare de securitate catre persoana vizata
Raspuns negativ cerere de exercitare drepturi GDPR
Notificare angajati si colaboratori
Notificare angajati si colaboratori – transmitere date catre client
Notificare incetarea prelucrarii
Notificare refuz de incetare a prelucrarii
Raspuns la cererea de rectificare / stergere / restrictionare a prelucrarii datelor
Raspuns la cererea de acces la datele personale
Acord transfer date - angajat
Acord transfer date - client
Acord transfer date - colaborator
Decizie de numire DPO
Fisa postului DPO
Registru incidente de securitate
Registru de evidenta al activitatilor de prelucrare a datelor personale
Model politica de confidentialitate
Model politica de protectie a datelor personale
Model politica de utilizare cookies
Clauza de protectie - GDPR pentru acces date clienti
Clauza specifica GDPR pentru site
Clauze specifice GDPR pentru servicii de cloud

CONTACT:

M: 0724.088.310

|

Termeni si conditii:
Acest pachet de modele/documente/materiale pentru
implementarea GDPR, numite generic: „Pachet Documente
Implementare GDPR” nu reprezinta garantia conformarii la
REGULAMENTUL GENERAL privind PROTECTIA DATELOR
(GDPR), acesta fiind in permanenta supus modificarilor si
actualizarilor in functie de specificul fiecarei entitati si in
functie de noile aparitii legislative din domeniu. Aceste
modele/documente/materiale reprezinta practic punctul de
pornire pentru realizarea propriilor documente oficiale, cu
respectarea legislației nationale si a REGULAMENTULUI
GENERAL privind PROTECTIA DATELOR (GDPR).
Adaptarea si completarea acestor
modele/documente/materiale se va face pe propria
răspundere - vanzatorul nu isi asuma în niciun fel
răspunderea pentru eventualele prejudicii care pot apărea in
urma folosirii acestor modele/documente/materiale.
Asadar, este responsabilitatea utilizatorului de a se asigura
că documentele oficiale rezultate din adaptarea acestui
pachet de modele/documente/materiale, respectă cerințele
legale din domeniu. Vanzatorul acestui pachet, recomanda
utilizatorului consultarea unui specialist în domeniul GDPR,
in cazul in care utilizatorul nu stapaneste corespunzator
legislatia specifica.
REGULAMENTUL GENERAL privind PROTECTIA DATELOR
(GDPR) reprezinta in esenta un set de reguli bazat pe
principii complexe, deschis la interpretari diverse. În prezent
nu există foarte multe îndrumări cu privire la implementarea
REGULAMENTULUI GENERAL privind PROTECTIA DATELOR
(GDPR), astfel ca, este posibil ca Autoritățile de
Supraveghere din domeniu să aibă puncte de vedere diferite
față de cele exprimate în aceste documente.
Tinand cont de riscul semnificativ în caz de neconformitate
cu GDPR, respectiv amenzi de 20.000.000 euro sau de până
la 4% din cifra de afaceri (oricare este mai mare – conform
GDPR), in cazul in care considerati necesar, vă recomandăm
să apelați la consultanță juridică și tehnică de specialitate
pentru a va conforma dispozițiilor Regulamentului.

X

Am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii
achizitionare Pachet Documente Implementare
GDPR.

Semnatura, stampila,

E: office@cursurismart.ro

Cum primesc PACHETUL DE DOCUMENTE IMPLEMENTARE GDPR:
Pasul 1: Transmiteti prezenta COMANDA prin e-mail la adresa: office@cursurismart.ro
Pasul 2: Primiti factura proforma – Achitati – Transmiteti OP prin e-mail la adresa: office@cursurismart.ro
Pasul 3: Primiti imediat in format electronic prin e-mail PACHET DOCUMENTE IMPLEMENTARE GDPR.

