S.C. BOCASOFT S.R.L.
str. Lainici, nr. 44-46, etaj 2, ap 5
București
CUI: 34896500;
J23/2879/2015

FURNIZOR AUTORIZAT DE FORMARE PROFESIONALĂ
vă invită la

TRAINING DE PROTECTIE A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
în contextul intrării în vigoare a Regulamentului
General de Protectie a Datelor Personale (GDPR)

2.000 lei

Cursuri de 2 zile

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 și nu numai
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.

CÂND INTRĂ ÎN VIGOARE?

Până în data de 25 mai 2018 toate organizațiile vor trebui să aplice noi reguli și proceduri referitoare la
protecția datelor personale.
Amploarea, complexitatea și durata măsurilor necesare presupun cunoașterea conținutului și impactului
acestui regulament asupra organizațiilor la toate nivelurile funcționale care gestionează date cu caracter
personal.

ATENȚIE !

Nerespectarea acestui Regulament poate produce efecte din cele mai dramatice asupra organizațiilor
Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la:
nepregătite sau neglijente în stocarea și procesarea datelor cu caracter personal și anume sanctiuni
0740.223.382
| din
Email
: cursuri@bocasoft.ro
considerabile deTelefon
până la 20:milioane
Euro sau 4%
cifra de
afaceri anuală globală.
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CLICO Romania
Bulevardul Poligrafiei Nr. 75
Clădirea Blue Gate, Et. 1
București, sector 1

Cursul oferă o introducere cuprinzătoare a GDPR
și o ințelegere practică a implicațiilor și cerințelor
legale pentru organizațiile de orice dimensiune.
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Curs
1

23-24 noiembrie 2017
BUCUREȘTI

Curs
2

12-13 decembrie 2017
BUCUREȘTI

Curs
3

17-18 ianuarie 2018
BUCUREȘTI
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Curs
4

14-15 februarie 2018
BUCUREȘTI

Curs
5

14-15 martie 2018
BUCUREȘTI

Curs
6

11-12 aprilie 2018
BUCUREȘTI

• Fundamentele și terminologia privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
• Cele șase principii privind protecția datelor cu caracter personal
• Categorii speciale de date cu caracter personal
• Drepturile persoanelor vizate
• Operator și persoana împuternicită de operator
• Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii
• Securizarea datelor personale
• Raportarea încălcării datelor
• Cum se efectuează o evaluare a impactului privind protectia datelor
• Rolul ofițerului pentru protecția datelor (DPO)
• Transferul datelor cu caracter personal în afara UE
• Competențele autorităților de supraveghere
• Alte documente, materiale utile participanților

Cursul este susținut de doi 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.

Florin Cosmoiu
Este specializat în domeniul IT&C cu peste 25 de ani de experiență în cadrul mai multor entități
guvernamentale 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
International Management Institute.

Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la:

Telefon : 0740.223.382 | Email : cursuri@bocasoft.ro
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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

Ne puteți contacta pentru detalii privind tematica cursurilor, locaţii, facilităţile incluse şi modalitatea de înscriere la:

Telefon : 0740.223.382 | Email : cursuri@bocasoft.ro

