Având în vedere cerințele legale cu privire la protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:
 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice
desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii
 Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

vă propunem

Cursul

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE
organizat în Municipiul Cluj Napoca – la sediul Casei Corpului Didactic Cluj de

LIFE SKILLS Sibiu – România
furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări
în parteneriat cu

InterConformity Assessment and Certification
München – Germania
furnizor de programe de training și organism de certificare acreditat
cu recunoaștere internațională

www.certifica.ro

Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să
vezi cum e ignoranţa.

DE CE SĂ URMEZI ACEST CURS?
 Este primul curs de protecția datelor cu caracter personal destinat instituțiilor publice
a cărui tematică a fost adaptată activităților din sectorul public
 Vă propunem un mod activ de a învăţa
 Vă propunem o experienţă unică alături de traineri cu experienţă
 Un curs care iese din tiparele cursurilor clasice cu predare de definiții și clasificări,
trecând în latura practică, construind pe exemple și moduri concrete de acțiune
precum și pe modalități de optimizare a activităților în instituția dumneavoastră.
 Un curs interactiv 100%, cu rezultate reale şi obiective realizabile

CURSUL
“PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE”
ESTE PRIMUL CURS CU O TEMATICĂ ADAPTATĂ
INSTITUȚIILOR PUBLICE
CE VEI ÎNVĂŢA / Obiectivele noastre:


Să monitorizezi modul în care organizaţia respectă legislaţia privind protecţia
datelor cu caracter personal.



Să formulezi recomandări şi să oferi asistenţa de specialitate organizaţiei cu
privire la interpretarea şi aplicarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu
caracter personal.



Cum să gestionezi relaţia cu Autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei
datelor cu caracter personal.



Ce presupune principiul obiectivitătii în domeniul protecţiei datelor cu caracter
personal.



Ce presupune întocmirea și menținerea registrului de evidenţă al prelucrării
datelor cu caracter personal.



Ce presupune gestionarea şi coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor şi activităţilor
specifice domeniului protecţiei datelor cu caracter personal.



Cum identificăm, evaluăm şi tratăm riscurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În cadrul studiilor de caz, vor fi implicati toți participanții la curs, se vor aborda subiecte legate de activitatea entității
publice si se va analiza fiecare exercițiu prin dezbateri cu privire la tema exercițiului si realizarea acesteia de catre fiecare
participant (ce e bine, ce se poate imbunătăți etc.)
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Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să
vezi cum e ignoranţa.
TRAINER:

Razvan NITA, lead auditor, formator cu o vastă pregătire şi experienţă, 19 ani de experiență în formare,
consultanță și audit.

Program & Costuri:
PROGRAM: Durata: 2 zile / perioada 14.06 – 15.06.2018 / ora: 09.00 -15.00
COSTURI: 1000 RON la care NU SE ADAUGĂ TVA.
Locația: Casa Corpului Didactic Cluj, strada Septimiu Albini nr.91, Jud. Cluj
Cursul se va organiza pentru un număr minim de 20 participanți.
Termen valabilitate oferta: 20 zile.

La finalul cursului participanții vor primi un certificat de participare la programul de training emis de
InterConformity Assessment and Certification Germania (www. interconformity.net) și LIFE SKILLS
SRL.

În cazul în care consideraţi că nu au fost îndeplinite obiectivele cursului, vă vom returna
întreaga sumă achitată.

Pentru informaţii şi detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon 0723 798 793, e-mail: office@certifica.ro.
Cu deosebită stimă,
Claudiu Pampu
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