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CE ESTE GDPR?
Este un nou set de reguli care reglementează confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, 
stabilite de către Comisia Europeană.
Noul act unic de protecție a datelor presupune schimbări majore în toate legile de confidențialitate de pe 
teritoriul Europei și va înlocui vechea Directivă privind Protecția Datelor.

SE APLICĂ GDPR COMPANIEI MELE?
DA. GDPR se aplică tuturor instituțiilor publice și societăților comerciale din Uniunea Europeană care               
colectează datele cu caracter personal ale cetățenilor din Uniunea Europeană.
Cu riscul crescând de încălcări ale datelor din atacurile cibernetice, GDPR UE vizează prevenirea pierderii 
datelor cu caracter personal prin îmbunătațirea securității datelor pentru toți cetățenii care traiesc în statele 
membre ale UE.

BONUS
Un an zile acces GRATUIT la platforma de E-learning !
KIT GRATUIT Proceduri ISO 27001- Securitatea informatiei si GDPR
KIT GRATUIT Proceduri GDPR

ATENȚIE ! 
Nerespectarea acestui Regulament poate produce efecte din cele mai dramatice asupra organizațiilor           
nepregătite sau neglijente în stocarea și procesarea datelor cu caracter personal și anume sanctiuni                  
considerabile de până la 20 milioane Euro sau 4% din cifra de afaceri anuală globală.

3.500 lei
Curs de 180 de ore

vă invită la 

60 ore teorie
120 ore practică

CURS RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL

curs autorizat ANC- cod COR 242231
în contextul intrării în vigoare a Regulamentului 
General de Protectie a Datelor Personale (GDPR)
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     Cursul este susținut de trei specialiști cu experiență în domeniul protecției datelor, această sesiune de instruire este construită 
pe baza experienței practice extinse pe care acesția au obținut-o cu privire la respectarea legilor privind confidențialitatea datelor și 
a standardelor de securitate a informațiilor legate de acestea, cum ar fi ISO 27001 sau Cybersecurity Framework - CSF elaborat de 
Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA.
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    MODULUL 1
    Notiuni introductive cu privire la domeniul datelor cu caracter persona
    MODULUL 2+3
    Drepturile si obligatiile organizatiei si ale persoanelor implicate in prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Instru-
mente de formare
    MODULUL 4
    Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind Pro-
tectia Datelor cu Caracter Personal si utilizarea acestora in cadrul organizatiei
    MODULUL 5
    Sfera activitatilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Per-
sonal. Elaborarea planului de lucru al Responsabilului cu Protectia Datelor cu Caracter Personal
    MODULUL 6
    Relatia cu Autoritatea de supraveghere in domeniul Protectie datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii 
specifice
    MODULUL 7
    Gestionarea documentelor cu date personale sistem electronic (Document Management System DMS)
    MODULUL 8
    Managementul riscului si securitatea informatiei digitale

Florin Cosmoiu
Este specializat în domeniul IT&C cu peste 25 de ani de experiență în cadrul mai multor entități guvernamen-
tale unde a avut atribuții de execuție în domeniul programării, administrării de sisteme de gestiune baze de 
date, administrării de retele de calculatoare și asigurarea securității sistemelor informatice. În plan managerial 
a fost Director General al Direcției pentru Comunicații și Tehnologia Informației din Ministerul Afacerilor Interne 
și șeful Centrului National Cyberint din Serviciul Român de Informații.

Maria Cristina Manda
Avocat, cu o experiență de peste 20 de ani, a fost Secretar de Stat la Ministerul Justiției și 
Subsecretar de stat la Ministerul de Interne.
Membru al Curții de Arbitraj, absolventă a ColegiuluI Național de Apărare, absolventă a 
George C. Marshall European Center for  Security Studies, absolventă a Galille Interna-
tional Management Institute.

Condiţii minime de acces la program, raportate la nivelul de studii:
Nivelul de studii: invatamant superior cu diploma de licenta
Cerinţe speciale:
Cerinte de exercitare a ocupatiei Vechime in munca : minim 1 an , studii superioare absolvite cu diploma de licenta si curs de spe-
cializare/perfectionare absolvit cu certificat care sa ateste competentele formate; cunoasterea aprofundata  a legislatiei domeniului; 
abilitati de comunicare, responsabilitate, seriozitate, punctualitate, empatie, capacitate de analiza-sinteza; capacitatea de a asigura 
confidentialitatea datelor la care acced.
Certificatele de absolvire sunt date de catre Ministerul Muncii, Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Ed-
ucatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice  in corelatie cu cerintele standardului ocupational, prin intermediul furnizorului de formare 
profesionala autorizat  si sunt valabile atat national cat si international, prin apostilare, în toate tarile ce au aderat Convenţiei de la 
Haga.

Florin Marcu
Fost Director General Adjunct – Ministerul de Interne, Directia Generala de Pasapoarte, cu experienta in intro-
ducerea in circulatie a pasaportului electronic romanesc si a permisul de sedere electronic pentru strainii aflati 
pe teritoriul Romaniei si arhivarea electronica a documentelor din arhiva directiei generale si serviciilor publice 
comunitare pentru eliberare si evidenta pasapoartelor simple teritoriale.
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MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE ȘI PLATĂ
Înscrierea participanților se poate face electronic, accesând pagina www.bocasoft.ro/inscrieri 
sau prin transmiterea formularului de înscriere la adresa de e-mail: cursuri@bocasoft.ro

PLATA TARIFULUI
de instruire la programul de pregătire se achită numai prin virament, în baza facturilor fiscale emise in 
contul în RON a:

SC Bocasoft SRL.
Cod IBAN RO20UGBI0000242011337RON - GARANTI BANK

Cod de identificare fiscală: 34896500

GRUPUL ŢINTĂ
Programul de pregătire mai sus menţionat se adresează directorilor de afaceri sau managerilor care 
doresc să înteleagă modul în care cerințele GDPR vor afecta organizația lor, managerilor implicați în /sau 
răspunzatori de respectarea GDPR, cum ar fi managerii de securitate, de protecție a datelor, de securitate 
a informațiilor, managerii IT, de proiect, de guvernanță corporativă, de risc și de conformitate, consilierii sau 
consilierii personali ai managerilor precum şi personalului din departamente financiare sau resurse umane.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
privind tematicile cursurilor, organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare se pot obţine de la:

Carmen Dăscălescu (Bocasoft SRL) 
Tel: 0740223382, 

Email : cursuri@bocasoft.ro


