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Oferta CURS D.P.O. ONLINE - “Data Protection Officer”

“RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL”
Cod COR: 242231
Curs Online, pe platforma ZOOM

10 – 12 IANUARIE 2023

Examinare - online - in data de 12 februarie 2023

Cursul Responsabil cu Protectia Datelor Cu Caracter Personal
este un program de SPECIALIZARE a persoanelor responsabile
in cadrul organizatiei de a respecta
REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR)

Ce inseamna GDPR ?
GDPR reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE.
GDRP este aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul intregii Uniuni Europene.
GDPR reprezinta cu alte cuvinte NOUA LEGE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE.

Ce este un DPO ?
DPO - Data Protection Officer sau, Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter
Personal (asa cum a fost inregistrat in COR – Clasificarea Ocupatiilor din Romania) este o
persoana care detine cunostinte de specialitate in materie de legislatie si practici privind
protectia datelor cu caracter personal, care are rolul de asigura asistenta operatorului sau
persoanei imputernicite de operator pentru monitorizarea conformitatii, la nivel intern, cu
dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR.
Ca element de noutate, conform Legii 190/2018,

TOATE ENTITATILE AU OBLIGATIA DE A NUMI UN DPO
(Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal)
(legea se refera la toate entitatile care vor utiliza “interesul legitim” ca temei al prelucrarii)

www.cursurismart.ro
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Programul general al cursului

in perioada 10 ianuarie 2023 – 12 februarie 2023:

10 – 11 IANUARIE
2023




Program zilnic: 17:00 – 21:00;
Sesiune de curs live pe platforma Zoom: prezentari,
dezbateri, aplicatii practice.

12 IANUARIE
2023




Program: 12:00 – 16:00;
Sesiune de curs live pe platforma Zoom: prezentari,
dezbateri, aplicatii practice.

13 IANUARIE 20239 FEBRUARIE 2023



Parte practica individuala, realizarea proiectului final,
indrumare si coordonare prin E-mail, WhatssApp.

10 FEBRUARIE
2023




Program: 17:00 – 19:00;
Sesiune de curs live pe platforma Zoom: modul dedicat
pentru pregatirea sustinerii examinarii.

12 FEBRUARIE
2023



Sesiune live pe platforma Zoom: incepand cu ora 10:00 se va
sustine examinarea: test grila + prezentare scurta a proiectului;
Diploma va fi eliberata in aproximativ 7 zile de la examinare.
Procentul de promovabilitate al cursantilor nostri este de 100%.




Cum se desfasoara cursul ?
-

Venim in ajutorul participantilor cu o abordare moderna, “smart”, a acestui curs, pentru a putea
fi pe intelesul tuturor – indiferent de nivelul de pregatire, pentru ca informatiile primite sa fie
asimilate intr-un mod usor si eficient, si pentru ca timpul acordat acestui curs sa nu influenteze
major activitatea profesionala si personala a participantilor.

-

Pe langa activitatea de training si suportul de curs oferit GRATUIT, fiecare participant va primi
GRATUIT si un PACHET DE DOCUMENTE GDPR absolut necesar in desfasurarea activitatii de
DPO – Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal – vezi mai jos ce documente
contine PACHETUL DE DOCUMENTE GDPR!

www.cursurismart.ro
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Servicii incluse in prezenta oferta:
-

Activitatea de training in sistem LIVE - ONLINE, pe platforma ZOOM;
Asistenta individuala din partea trainerilor;
Suportul de curs, materiale privind legislatia nationala si europeana aplicabila in domeniul
protectiei datelor cu caracter personal, diverse materiale informative, standarde si normative in
vigoare – transmise in format electronic;
Pachet Documente GDPR – documente editabile transmise in format electronic;
Certificatul de Absolvire pentru ocupatia de “Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter
Personal” acreditat prin Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale;
Suplimentul Descriptiv al Certificatului de Absolvire care certifica Competentele
Profesionale dobandite in urma parcurgerii cursului.

Competente profesionale dobandite in urma absolvirii cursului:
(inscrise pe Suplimentul descriptiv al Certificatului de Absolvire conform Standardului Ocupational)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligatiile lor în baza legislatiei
privind protectia datelor cu caracter personal.
Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter
personal si standardele specifice la care organizatia a aderat.
Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si
aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.
Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Respectarea principiului obiectivitătii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal.
Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor
si activitătilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal.
Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
Monitorizarea aplicarii instrumentelor şi metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de
management al securitatii informatiei.
Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Curs Acreditat prin
Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Pentru recunoasterea internationala a certificatului de absolvire este
necesara apostilarea (pentru tarile semnatare ale Conventiei de la Haga)
sau supralegalizarea (pentru tarile nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

www.cursurismart.ro
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Tarif PROMOTIONAL :

790 lei / cursant
Tarif redus de la 1.600 lei pentru inscrierea la curs efectuata pana la data de:

6 ianuarie 2023 inclusiv

Data limita pentru inscrieri: 10 ianuarie 2023 (in limita locurilor disponibile)
Pentru asigurarea locului la acest curs si pentru a beneficia de reducerile de pret
oferite, va rugam sa efectuati inscrierea din timp – locurile sunt limitate !
(tariful general al cursului este de 1.600 lei/cursant)

***
Oferta speciala – 2 – 3 cursanti !

Pentru participarea a 2 – 3 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni)

tariful este de 690 lei/cursant
(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 6 ianuarie 2023 inclusiv)

Oferta speciala - Cel putin 4 cursanti !

Pentru participarea a cel putin 4 persoane din aceeasi organizatie (sau cunostinte, prieteni)

tariful este de 490 lei/cursant
(valabil pentru inscrieri efectuate pana la data de 6 ianuarie 2023 inclusiv)

***

Bonus – Pachet Documente GDPR – Gratuit !

Persoanele care participa la acest curs primesc GRATUIT Pachetul cu Documente GDPR !

Inscrierea la curs si documentele solicitate:
Pentru inscrierea la curs este necesara completarea si trimiterea formularului de inscriere prin email:
office@cursurismart.ro .
Formularul de inscriere poate fi descarcat in format editabil si de pe site-ul companiei: www.cursurismart.ro
Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a vi se confirma inscrierea si pentru a vi se oferi
detalii privind desfasurarea cursului.
Veti primi prin email Confirmarea de Participare la curs impreuna cu toate detaliile de desfasurare si factura
proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta cursului.
Documentele solicitate pentru eliberarea Certificatului de Absolvire acreditat:
 Carte de identitate (copie)
 Certificat de nastere (copie)
 Certificat de casatorie (copie) – in cazul schimbarii numelui
 Diploma de studii superioare - licenta - sau adeverinta licenta (copie)
Cursantilor fara studii superioare, li se va elibera o Diploma de Absolvire (fara acreditare).
 Adeverinta ce atesta vechimea in munca de minim 1 an, sau declaratie pe propria raspundere.

www.cursurismart.ro
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Tematica generala Curs DPO – Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal:
- Rolul si pozitia DPO in considerarea cerintelor GDPR;
- Functia de DPO (Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal) si identificarea
pozitiei in cadrul organizatiei;
- Criterii de evaluare a obligativitatii numirii unui DPO;
- Fisa postului DPO - expertiza si abilitatile unui DPO, publicarea si comunicarea datelor
de contact ale unui DPO;
- DPO INTERN - pozitionarea DPO în cadrul organizatiei - relationarea cu conducerea,
subordonarea si raportarea, interactiunea cu personalul organizatiei;
- DPO EXTERN – pozitionarea fata de organizatie si nivelul de implicare;
- Raspunderea DPO fata de organizatie si fata de terti, obligatiile organizatiei fata de DPO,
conflictul de interese;
- Proceduri prealabile prelucrarii datelor: identificarea datelor personale, temeiul legal al
prelucrarii, conditii de prelucrare a datelor, durata de retentie a datelor personale,
transparenta si informarea persoanei vizate;
- Registrul de evidenta a prelucrarilor de date in calitate de operator/imputernicit;
- Evidenta interactiuni persoane vizate, cooperarea cu autoritatea de supraveghere si
asumarea rolului de punct de contact;
- Instrumente pentru documentarea interesului legitim;
- Evaluarea impactului asupra protectiei sau confidentialitătii datelor, cunoscut sub
denumirea generică de DPIA (Data Protection Impact Assessment) sau mai popular PIA
(Privacy Impact Assessment)
- Cadrul legal aplicabil protectiei datelor cu caracter personal (clarificari cu privire la
puterea juridica si interactiunea intre Regulament, instruciiunile Grupului de Lucru
“ARTICOLUL 29”, legislatia nationala, ordine și decizii ANSPDCP);
- Domeniu de aplicare si exceptii de la aplicarea Regulamentului;
- Notiuni importante: date cu caracter personal, persoana vizata, autoritate competenta,
operator, imputernicit, destinatar, tert, prelucrare, etc.;
- Notiuni tehnice din Regulament - termeni generali (state of the art, data protection by
design, data protection by default, ocerizare, data maps/data flows, criptare, anonimizare,
pseudoanonimizare, confidentialitate, integritate, disponibilitate, rezilienta
sistem/proces);
- Drepturile persoanei vizate;
- Raspunsul la cererile de acces la datele personale;
- Obligatiile operatorului / Obligatiile imputernicitului;
- Principii pentru stabilirea politicii de securitate a datelor in cadrul organizatiei si modul
de implementare; Profilare si decizii automate;
- Sistemul de management al securitatii informationale – prezentare generala –
organizare – implementare - ciclul de viata al sistemelor informatice, integritatea
sistemelor, controlul calitatii sistemelor informatice, securitatea informatiei;
- Cookies si implementarea lor;
- Auditul securitatii operatorului / imputernicitului;
- Transferul datelor: UE / non UE;
- Gestionarea Incidentelor de Securitate - definitii, clasificare si monitorizare, identificare
si analiza, limitarea impactului, remediere și raportare;
- Anonimizarea / incetarea prelucrarii;
- Raspunderea juridica si sanctiuni pentru operatorii de date, DPO si persoanele
imputernicite de acestia, inclusiv pentru nerespectarea prevederilor GDPR;
- Aplicatii practice;
- Pregatirea materialelor pentru proiectul final.
www.cursurismart.ro
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Ce contine Pachetul de Documente 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
PACHET
Informare initiala – clienti
DOCUMENTE
Informare initiala – colaboratori
GDPR
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

GRATUIT !

* Documentele sunt editabile, transmise in format electronic!

www.cursurismart.ro
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Detalii tehnice pentru desfasurarea cursului:
Cursul se va desfasura ONLINE, in format audio-video, live.
Este foarte simplu: pentru a putea participa la curs, este necesar sa:
Detineti un dispozitiv electronic:
laptop, desktop, sau telefon mobil,
impreuna cu o conexiune buna la
internet, optional: microfon, casti,
camera web.

Descarcati aplicatia ZOOM pe
dispozitivul folosit pentru curs.

Aplicatia zoom este disponibila GRATUIT accesand https://zoom.us/
Dupa inscrierea la curs, veti primi prin email instructiunile de conectare la ZOOM.

Date de contact:
Telefon: 0724.088.310
E-mail: office@cursurismart.ro Web Site: www.cursurismart.ro

www.cursurismart.ro
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CERERE DE INSCRIERE

F.
104

la programul de pregatire profesionala:
”RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”

Curs ONLINE: 10.01.2023 – 12.02.2023

Nr. ............... din data de ....... / ....... / 2023
(Numar de inregistrare din partea solicitantului)

Subscrisa / subsemnatul/a, prin prezenta cerere, va solicit inscrierea la curs a urmatoarei persoane:
Numele si Prenumele:
Telefon MOBIL:
Adresa de e-mail:
Factura va fi emisa pe PJ (Persoane Juridica) sau PF (Persoana Fizica), corespunzator datelor de mai jos:
Denumire PJ sau PF:
CUI PJ:
Nr. Inreg. Reg. Com:
Sediul social (adresa):
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont IBAN / BANCA
TARIFUL DE PARTICIPARE pentru acest curs este de: ..................... lei/cursant.
Prezentul formular – cerere de inscriere la curs reprezinta o comanda ferma din partea solicitantului si tine loc
de contract (impreuna cu oferta de curs) pentru asigurarea serviciilor de instruire (sau servicii hoteliere daca
este cazul) conform O.M.F.P. nr . 29 /14.01.2003.

INSCRIEREA LA CURS:
Completati si transmiteti formularul prin e-mail: office@cursurismart.ro.
Veti primi prin e-mail Confirmarea de Participare la curs impreuna cu
toate detaliile de desfasurare si factura proforma (sau factura fiscala la cerere) aferenta cursului.
Veti fi contactat in cel mai scurt timp de catre organizator pentru a va
confirma inscrierea si pentru a va oferi detalii suplimentare privind desfasurarea cursului.
INFO GDPR:
Furnizarea de catre dumneavoastra a datelor personale este obligatorie, conform legii, in scopul inscrierii la cursurile desfăsurate de Smart
Expert Global SRL si a derularii raporturilor juridice cu dumneavoastra. Datele sunt furnizate in conformitate cu prevederile Regulamentului
UE679/2016, Art. 6, alin. (1), lit. (a) persoana vizata si-a dat consimatamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice, si Art. 6 alin. (1) lit. (b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana
vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Declar prin prezentul formular
că sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre Smart Expert Global SRL, in urmatoarele scopuri:
participare/inscriere la cursurile de formare profesionala organizate de Smart Expert Global SRL, de a primi comunicari comerciale
referitoare la produsele si serviciile Smart Expert Global SRL cat si emiterea de certificate si diplome în urma absolvirii cursurilor, în baza
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea Directivei 95/46/CE. Smart Expert
Global SRL aduce la cunostinta Conform Regulamentului (UE) 2016/679, ca beneficiate de dreptul de acces, dreptul la rectificare, la
stergerea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, la dreptul la opozitie si la dreptul de a nu fi supus unei proces
individual automatizat. Pentru orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor dvs. va rugam sa trimiteti o adresa prin e-mail:
office@cursurismart.ro. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal cu sediul în Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Nota: Furnizorul de formare profesionala va organiza cursul conform ofertei publicate pe site-ul www.cursurismart.ro. In anumite cazuri perioada de
desfasurare poate fi modificata, acest lucru fiind anuntat in timp util persoanelor inscrise la curs.

Reprezentant legal: nume, prenume,

www.cursurismart.ro
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