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CURS D.P.O.   
“RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL “ 

“Data Protection Officer” 

 
 
 
 

1. Ce ofera acest curs? 

√  IMPORTANT pentru COMPANIILE si INSTITUTIILE PUBLICE !!!  
√  Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare REGULAMENTUL 
GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR)  ce presupune modul de gestiune 
si prelucrare a datelor personale ale angajaților și clienților. 
√  Obtine acum Diploma Acreditata Cod COR: 242231  
pentru ocupatia “Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal” 
√  Obtine acum Certificarea DPO  “Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter 
Personal”! 
√  Cursul de Protectia Datelor Cu Caracter Personal este un curs de 
SPECIALIZARE a persoanelor responsabile in cadrul organizatiei cu respectarea 
REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECTIA DATELOR (GDPR) 
 

2. Cui se adreseaza? 

Cursul se adreseaza atat celor care profeseaza deja in domeniul datelor cu caracter 
personal si care doresc sa-si imbunatateasca cunostintele si metodele de lucru, cat si 
celor care doresc sa devina DPO (Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter 
Personal), asigurandu-le acestora atat instruirea necesara cat si certificarea sau 
acreditarea profesionala in domeniu. 

3. Care sunt obiectivele cursului? 

Obiectivul cursului este de a pregati profesional persoane pentru exercitarea activitatii 
ca DPO - Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal si de a oferi 
absolventilor certificarea calitatii de DPO sau Acreditarea pentru cod COR: 242231. 

Obtinerea Diplomei de Absolvire la cursul de pregatire DPO va da dreptul 
participantilor de a activa ca DPO in cadrul operatorilor de date (entitati de stat sau 
private) sau operatorilor economici (privati) ce indeplinesc rolul de DPO extern, 
imputernicit al entitatilor supuse prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 privind 
protecția datelor  (GDPR). 

4. De ce este necesar acest curs? 

Regulamentul (UE) 679/2016  - Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) 
este un regulament care va gestiona modul de protecție a datelor personale pentru 
toate entitatile, publice sau private, care operează în Uniunea Europeană (UE) și care 
gestionează datele cetățenilor UE.  

GDPR a intrat in vigoare la data de 25 mai 2018 si presupune modul de gestiune si 
prelucrare a datelor personale ale angajaților și clienților. Noua reglementare va inlocui 
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toate actele normative existente la nivel national, instituind proceduri și controale 
adecvate pentru a preveni încălcarea securității informațiilor si a drepturilor 
cetatenilor. 

Toate autoritatile si instituțiile publice, companiile a căror activitate principală constă în 
operațiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică și sistematică 
pe scară largă a persoanelor vizate, precum și companiile care prelucrează, pe scară 
largă, categorii speciale de date (originea rasială sau etnică, opiniile politice, 
confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date 
genetice, date biometrice, date privind sănătatea, date privind viața sexuală sau 
orientarea sexuală) sau date referitoare la condamnări penale și infracțiuni, vor fi 
obligate să își angajeze un DPO - Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal 
(DPO - Data Protection Officer) sau sa incheie un contract cu un DPO extern. 

5. Cum se desfasoara cursul? 

Cursul nostru vizeaza atat dobandirea cunostintelor esentiale pentru cei care doresc sa 
inceapa o cariera in domeniul protectiei datelor personale, cat si pentru perfectionarea 
celor ce activeza ca DPO sau in domeniul sigurantei datelor.  
 
Ne-am concentrat pe ideea ca toti cursantii sa dobandeasca toate cunostintele si 
informatiile practice necesare, pentru a aborda aceasta noua provocare reprezentata de 
cariera de DPO.  

Cursul se adreseaza deopotriva persoanelor care vor activa in calitate de DPO intern al 
persoanelor juridice operatori de date, cat si celor care intra in categoria societatilor de 
consultanta ce vor actiona ca imputerniciti - DPO externi. Cursul isi propune sa ofere 
solutii, sa explice, sa dezbata si sa puna in practica aspectele teoretice ale activitatilor 
din domeniul sigurantei datelor personale. 

6. Care sunt metodele de pregatire? 

Metodele de lucru folosite de trainerii nostri sunt: prezentari, discutii, sesiuni de 
instruire, activitati practice, studii de caz utile si eficiente atat pentru dezvoltarea 
abilitatilor participantilor cat si pentru oferirea unui feedback constructiv privind 
evolutia acestora la curs. 

Cursul prezintă noţiuni fundamentale de siguranta a datelor cu caracter personal, care 
să permită participanţilor să înţeleagă atat prevederile legale cat si procesele si 
metodologiile necesare planificării şi derulării procedurilor de management si control. 

7. Competente profesionale dobandite 

Fiecare dintre sectiunile cursului vizeaza parcurgerea unor parti importante din 
metodele si tehnicile necesare specialistilor in domeniul sigurantei datelor personale si 
aplicarea lor in practica, corespunzatoare competentelor profesionale ce vor fi 
dobandite la  curs conform tematicii programei de pregatire: 
 
MODULE CURS - Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal: 
 

Modul 1 - Notiuni introductive cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal. 
 

Modul 2 - Drepturile şi obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Instrumente de informare. 
 

Modul 3 - Drepturile şi obligatiile persoanelor implicate in prelucrarea datelor cu caracter 
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personal. Instrumente de informare. 
 

Modul 4 - Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta 
prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea 
acestora in cadrul organizatiei. 
 

Modul 5 - Sfera activitătilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu 
protectia datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu 
protectia datelor cu caracter personal. 
 

Modul 6 - Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter 
personal. Instrumente si situatii specifice. 
 

Modul 7 - Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor 
cu caracter personal. 
 

 Modul 8 - Managementul riscului si securitatea informatiei. 
 
COMPETENTE PROFESIONALE DOBANDITE in urma cursului Responsabil cu 
Protectia Datelor cu Caracter Personal: 
 
1. Informarea organizatiei si a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligatiile lor în 

baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. 
 

2. Monitorizarea modalitatii in care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu 
caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat. 

 

3. Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la 
interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter 
personal. 

 

4. Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protectiei datelor cu 
caracter personal. 

 

5. Respectarea principiului obiectivitătii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. 
 

6. Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter 
personal. 

 

7. Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare 
realizarii sarcinilor si activitătilor specifice domeniului protectiei datelor cu 
caracter personal.  

 

8. Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter 
personal  

 

9. Monitorizarea aplicarii instrumentelor şi metodelor de imbunatatire a eficacitatii 
sistemului de management al securitatii informatiei. 

 

10. Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. 
 

8. Traineri 

Trainerii SMART EXPERT isi propun sa creeze o experienta memorabila de curs astfel 
incat participantii sa isi aminteasca mult timp metodele si tehnicile de predare invatate 
in cadrul programului de pregatire profesionala. 
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Trainerii nostri sunt persoane cu studii superioare si postuniversitare, certificate la 
nivel national si international, cu experienta semnificativa in securitatea informatiei si 
in domeniul sigurantei datelor personale) 

9.   Certificare | Acreditare 

In functie de cursul ales, cursantii vor primi fie o Diploma de Absolvire  pentru 
Certificarea Calitatii de “Data Protection Officer” (DPO) – “Responsabil cu Protectia 
Datelor cu Caracter Personal” emisa de Furnizorul Autorizat de Formare Profesionala 
conform regulamentului (EU) 679/2016, fie un Certificat de Absolvire Acreditat prin 
de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pentru 
ocupatia de “Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal” conform cod COR 
242231. 

Oricare dintre acestea ofera dreptul de a lucra ca DPO in cadrul organizatiei  unde lucreaza, 

sau ca DPO Extern. 

10.   Tarife si reduceri 

Tarifele (si reducerile din promotii) pentru cursurile organizate de SMART EXPERT 
sunt prezentate pe site-ul companiei: www.cursurismart.ro  

11.   Inscrierea la curs si documentele necesare 

Pentru inscrierea la curs este necesara completarea si trimiterea formularului de 
inscriere prin email: office@cursurismart.ro  . Formularul de inscriere poate fi descarcat 
de pe site-ul companiei: www.cursurismart.ro  

Veti fi contactat ulterior de catre organizator pentru a vi se confirma inscrierea si 
pentru a vi se oferi detalii privind desfasurarea cursului. Veti primi prin email o 
Confirmare de Participare si Factura proforma aferenta cursului. 

 

Pentru inscrierea la cursuri accesati: 

www.cursurismart.ro 

Info rapid:       0724.088.310 


