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CURS D.P.O. – “Data Protection Officer” 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
* 

* * 
 

IMPORTANT pentru INSTITUȚIILE PUBLICE și 
AGENȚI ECONOMICI PUBLICI / PRIVAȚI !! 

 
Începând cu data de 25 mai 2018, va intra în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date ce presupune inclusiv numirea unui DPO la nivelul operatorului de date care 
să ofere consultanţa necesară în vederea respectării tuturor obligaţiilor acestuia şi asigurării transparenţei 
necesare faţă de persoanele vizate. 

* 
* * 

 
Obține acum Certificarea Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal! 

 
* 

* * 
I. Contextul organizării cursului 

Regulamentul (UE) 679/2016 –  Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) este un 
regulament care va gestiona modul de protecție a datelor personale pentru toate entitățile, publice 
sau private, care operează în Uniunea Europeană (UE) și care gestionează datele cetățenilor UE. 
 GDPR va intra în vigoare la data de 25 mai 2018 și presupune modul de gestiune și 
prelucrare a datelor personale ale angajaților și clienților. Noua reglementare va înlocui toate actele 
normative existente la nivel național, instituind proceduri și controale adecvate pentru a preveni 
încălcarea securității informațiilor și a drepturilor cetățenilor. 
 Toate instituțiile publice (cu excepția instanțelor de judecată), 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 
responsabil cu protecția datelor personale (DPO – Data Protection Officer) sau să încheie un contract cu un 
DPO extern. 
 

II. Adresabilitatea cursului  
 Cursul se adresează deopotrivă persoanelor care vor activa în calitate de DPO intern al persoanelor 
juridice operatori de date, cât și celor care intră în categoria societăților de consultanță ce vor acționa ca 
împuterniciți –  DPO externi.  
 

III. Obiectivele cursului 
 Obiectivul cursului este de a conferi pregătirea necesară persoanelor din perspectiva exercitării 
activității ca OFIȚER DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPO) și de a oferi 
absolvenților certificarea calității de DPO. 
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IV. Modul de desfășurare 
 Cursul își propune dobândirea de către cursanți a cunoștintelor și informațiilor practice necesare în 
domeniul protecției datelor personale, cât și perfecționarea celor ce activează ca DPO sau în domeniul 
siguranței datelor. 
  

V. Metode utilizate 
 Pe durata cursului vor avea loc prezentări, discuții, studii de caz utile și eficiente atât pentru 
dezvoltarea abilităților participanților cât și pentru oferirea unui feedback constructiv privind evoluția 
acestora la curs. 
 De asemenea, va fi pus la dispoziția participanților un GHID PRACTIC AL DPO, care va cuprinde 
principalele activități care trebuie desfășurate de absolvenții cursului după preluarea atribuțiilor de DPO în 
organizația în care lucrează. 

 
VI. Echipa de formatori 

 Echipa de formatori ai STABRIS Iași este formată din trei specialiști cu o bogată experiență în 
problematica gestiunii și protecției informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, în consiliere pe linia 
securității organizaționale și în domeniul juridic, precum și un specialist cu o experiență de 11 ani ca ofițer 
INFOSEC în domeniul prevenirii și contracarării amenințărilor din spațiul cibernetic, cadru didactic universitar. 

  
VII. Acreditare 

 Cursul DPO va avea ca rezultat final obținerea de către toți cursanții a Diplomei de Absolvire care 
conferă Certificarea Calității de “Data Protection Officer” (DPO) – “Ofițer Protecție Date cu Caracter 
Personal”, emisă de Furnizorul de Formare Profesională. 
 

VIII. Tarife, promoții, modalitatea de înscrierea la curs și documentele necesare 
 Referitor la tarife și promoții, datele pot fi obținute prin accesarea site-ul firmei STABRIS: 
www.stabris.ro sau telefonic la numărul: 0736.255.316.  
 Pentru înscrierea la curs este necesară completarea și trimiterea formularului ce poate fi descărcat 
de pe site-ul companiei (secțiunea CURSURI) și trimiterea prin email la adresa: contact@stabris.ro.  
 Ulterior, veți fi contactat către un reprezentant al organizatorului pentru a vi se confirma înscrierea și 
pentru a vi se oferi detalii privind desfășurarea cursului. 
 De asemenea, veți primi prin email Confirmarea de Participare și Factura proforma aferenta cursului. 
  

IX. Cuprinsul cursului 
 

MODULUL I – 4 ORE 
 

1. Prezentare RGPD 

 necesitate-conştientizare 

 istoric 

 acte normative în vigoare şi acte normative în curs de elaborare 
2. Termeni și definiții 

 date cu caracter personal şi date cu caracter special 

 persoane fizice identificate şi persoane fizice identificabile 

 prelucrare 

 operator 

 împuternicit 

 reprezentant 
3. Aplicabilitate – materială şi teritorială 

4. Principiile prelucrării – modificări aduse prin RGPD 

5. Temeiurile prelucrării 
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6. Principalele obligații ale operatorilor și împuterniciților 

 responsabilitatea, protecţia datelor, privacy by design, privacy by default,notificarea 
încălcării, cartografierea,DPO 

 analiză comparativă între obligațiile operatorilor și împuterniciților 
7. Transferuri de date către state terțe. Garanții adecvate. Derogări 

8. Scutul de confidențialitate UE-SUA 

9. Reguli corporatiste obligatorii 

10. Cooperare internațională 

11. Mecanismul de coerență 

 
MODULUL II – 6 ore 

 
1. Legalitatea prelucrării - consimţământul persoanei vizate, executarea unui contract, obligaţia 

legală a operatorului, interesul vital, interesul public, interesul legitim. 

2. Conformitatea cu GDPR - etape de luat în considerare 

3. Drepturile persoanelor vizate 

4. Evaluarea impactului asupra protecției datelor 

5. Responsabilul cu protecția datelor - DPO 

 ce reprezintă DPO 

 experiența și abilitățile DPO 

 desemnarea DPO (cazuri obligatorii, DPO al persoanelor împuternicite, DPO pentru mai 

multe organizații) 

 obligațiile operatorilor de a publica și comunica datele de contact ale DPO (intern sau 

extern) 

 date despre localizarea și accesibilitatea DPO 

 rolul și poziția DPO în cadrul organizației 

 sarcinile DPO 

 

6. Încetarea prelucrării 

7. Certificare, sigilii, mărci 

8. Codul de conduită 

9. Autoritate de supraveghere principală 

10. Răspunderea juridică și sancțiuni 

 
MODULUL III – 2 ore 

 
1. Securitatea datelor. Notificarea incidentelor 

2. Anonimizarea. Pseudonimizarea 

3. Profilare și decizii automate 

4. Cookies și implementarea lor 

5. Securitatea informatică a datelor cu caracter personal 

6. Ghid practic DPO (recomandări privind procedura de lucru DPO și modele de documente 

utilizate în practică de DPO) 

 
Pentru detalii și înscriere curs accesați: 

www.stabris.ro sau sunați la telefon numărul 0736 255 316. 

http://www.stabris.ro/

