MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
CASA CORPULUI DIDACTIC
MEHEDINȚI

CURS DE FORMARE
„PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”
Curs de formare „Protecţia datelor cu caracter personal”
Organizatori: Casa Corpului Didactic Mehedinți și SC Infomed Pro SRL
Perioada de formare :


ORARUL se va stabili și va fi comunicat după ce va fi formată grupa.

Locația formării: Casa Corpului Didactic Mehedinți (în funcție de numărul și
opțiunea participanților, se pot face grupe și în alte locații)
Cost: 350 lei
Durată: 12 ore (în 2 zile)
Public țintă: personal didactic și didactic auxiliar
DETALII ȘI ÎNSCRIERE : https://infomedpro.ro/acte-curs-ccd/

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este noua lege privind protecția datelor
din Uniunea Europeană. Este conceput pentru a oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor
cu caracter personal, impunând noi obligații organizațiilor care colectează, manipulează sau
analizează datele respective, inclusiv organizațiilor din afara UE.
Regulamentul este de directă aplicabilitate, ceea ce înseamnă că fiecare stat membru nu poate
interveni decât foarte puţin pe marja legislaţiei naţionale, acolo unde regulamentul lasă această
posibilitate.
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GDPR a intrat în vigoare pe 25 mai 2018!
Fiecare companie/ instituție publică care colectează date referitoare la locuitorii din Uniunea
Europeană se supune acestei legi, indiferent de locația ei. Drept urmare, GDPR va avea un impact
global.
Reglementările se aplică în companiile/institutiile publice care controlează și prelucrează date în
Uniunea Europeană. Totodată, este valabilă și pentru companiile din afara Uniunii Europene, dacă
aceștia colectează date referitoare la rezidenții țărilor din UE.
Spre exemplu, acestea pot fi: o adresă de email, o fotografie, o postare în social media, o adresă IP,
o informație medicală, etc. Conform noilor reglementări, toate aceste date trebuie protejate.
Nerespectarea prevederilor GDPR poate avea drept rezultat o amendă de la 10 milioane de euro la
4% din cifra de afaceri anuală globală a companiei, cifră care pentru unii ar putea însemna
miliarde.
Amenzile vor depinde de severitatea încălcării regulamentului și dacă se consideră că
firma/instituția publică a luat in serios măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor.
Amenzile vor fi aplicate companiilor/ institutiilor publice care folosesc datele cu caracter personal
in alte moduri.
Acestea includ nesemnalizarea cazurilor de încălcare a securității datelor si neasigurarea
confidentialitatii si a protectiei datelor in prima etapa a proiectului.
Detalii la Grigore Giorgi, e-mail : giorgi_grigore@gmail.com
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