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Amenzi de până la 4% din cifra de afaceri globală anuală

€’ 000 €’ 000,000 
Domeniul de aplicare teritorial sporit

GDPR se va aplica activitățiilor tuturor companiilor și instituțiilor    
publice cu sediul pe teritoriul UE, indiferent dacă prelucrarea 
are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.  

Consimțământul explicit și retractabil

Cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o 
formă inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și 
simplu. Persoana în cauză are dreptul de a-și retrage 
consimțământul, la fel de simplu precum și l-a exprimat.

Dreptul de acces și portabilitate

Persoanele vizate pot solicita confirmarea dacă  le sunt sau nu 
prelucrate datele cu caracter personal, iar în caz afirmativ, 
operatorul va furniza gratuit o copie a acestora. 

Notificarea ANSPDCP privind incidentele de 
securitate în termen de 72 de ore

72?

Raportarea în situația apariției unor incidente de securitate 
este obligatorie pentru orice operator de date personale. 
Operatorii trebuie să notifice autoritatea de supraveghere 
competentă cu privire la încălcarea securității datelor cu 
caracter personal fără întârzieri nejustificate. Dacă 
raportarea nu este făcută în termen de 72 de ore, trebuie 
furnizată o justificare a întârzierii. 

Confidențialitate prin design

Confidențialitatea prin design presupune faptul că operatorul 
nu așteaptă să se materializeze riscurile de confidențialitate 
și nici nu oferă remedii pentru soluționarea încălcărilor vieții 
private după ce acestea au avut loc. Are ca scop prevenirea 
apariției acestora. Pe scurt, operatorul va pune în aplicare 
măsuri tehnice și organizatorice adecvate atât în momentul 
stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în momentul 
prelucrării în sine.

Dreptul de a fi uitat

Potrivit articolului 17, alineatul 1: persoana vizată are dreptul de 
a obţine din partea operatorului de date, ştergerea datelor cu 
caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorii sunt 
obligaţi să se conformeze prevederilor legale.

Responsabilul cu protecția datelor ( DPO )

Companiile și instituțiile publice vor putea să gestioneze acest 
lucru la nivel intern, prin numirea unui angajat sau pot externaliza 
acest serviciu unei firme de consultanță. Dacă se gestionează 
intern, prin numirea unui angajat ca DPO, acest rol nu trebuie să 
fie în conflict de interese cu poziția sa.
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Elementele noastre cadru sunt elementele distincte pe 
care organizațiile le utilizează pentru a gestiona 
confidențialitatea. Acestea oferă o structură practică și 
pragmatică pentru organizarea managementului zilnic și 
a supravegherii necesare pentru gestionarea vieții 
private.

Serviciul nostru de confidențialitate a fost conceput pe 
baza faptului că organizațiile au nevoie de soluții 
personalizate bazate pe riscuri pentru a răspunde 
nevoilor individuale de confidențialitate, apetitului pentru 
risc și strategiei de afaceri viitoare. Structura sa 
modulară și stratificată permite soluții orientate și 
adaptate să fie proiectate, dezvoltate, implementate și 
monitorizate în mod consecvent, îndrumându-vă prin 
complexitatea confidențialității și a organizațiilor globale 
complexe.

Recunoaștem că fiecare afacere este diferită și fiecare organizație are propriul mod de a face lucrurile. 
Noi vă oferim o echipă atent selectată pentru a vă ajuta în călătoria dumneavoastră unică spre  
conformitatea cu GDPR.

GDPR influențează multe domenii ale unei organizații: legalitate și conformitate, tehnologie și date.

Legalitate și conformitate

GPDR introduce noi cerințe și provocări pentru funcțiile legale și de conformitate. Multe organizații vor avea 
nevoie de un responsabil cu protecția datelor (DPO), care va avea un rol esențial în asigurarea conformității. Se 
estimează că în Europa vor fi necesari peste 28.000 de noi angajați. Dacă GDPR nu este respectat, organizațiile 
se vor confrunta cu cele mai mari amenzi - până la 20.000.000 € sau în cazul unei întreprinderi 4% din cifra de 
afaceri mondială totală anuală globală. Un accent reînnoit asupra răspunderii organizaționale va necesita o 
guvernare proactivă și robustă a confidențialității, care va cere organizațiilor să revizuiască modul în care scriu 
politici de confidențialitate, pentru a le face mai ușor de înțeles.

Tehnologie

Noile cerințe GDPR vor însemna modificări ale modului în care tehnologiile sunt proiectate și gestionate. Pentru a 
implementa noi sisteme și tehnologii importante, vor fi necesare evaluări de risc pentru confidențialitate. 
Încălcările de securitate vor trebui să fie notificate autorităților de supraveghere în termen de 72 de ore, ceea ce 
înseamnă implementarea unor proceduri de reacție adecvate. Conceptul de "Confidențialitate prin design" a 
devenit acum consacrat prin lege, evaluarea impactului asupra vieții private fiind de așteptat să devină obișnuință 
în cadrul organizațiilor în următorii câțiva ani. Se recomandă ca organizațiile să implementeze măsuri tehnice și 
organizatorice adecvate precum pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal.

Date personale 

Persoanele și echipele însărcinate cu gestionarea informațiilor se vor confrunta cu provocarea asigurării unui 
nivel de conformitate corespunzător pentru a oferi o supraveghere cât mai clară a prelucrării datelor cu caracter 
personal. O mai bună înțelegere a datelor colectate și a locurilor în care acestea sunt stocate va facilita 
respectarea noilor drepturi ale persoanelor vizate - dreptul de acces, ștergerea datelor și transferul lor către alte 
organizații.



Fii pregătit pentru GDPR alături de profesioniști

• AUDITAREA ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII BENEFICIARULUI potrivit standardului de protecție a datelor cu caracter 
personal - Auditul presupune analiza tuturor documentelor interne / externe și a tuturor fluxurilor de date, concretizându-se în 
elaborarea unui Raport de Audit prin care se propun măsurile de conformare. 

• MAPAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Această activitate, numită și cartografiere se concretizează în identificarea 
tuturor fluxurilor de date cu caracter personal alcătuindu-se o hartă tehnică a acestora.  

• VERIFICAREA GRADULUI DE CONFORMARE CU STANDARDUL EXISTENT de protecție a datelor cu caracter personal - 
Verificarea are ca scop constatarea gradului de conformitate cu RGPD și presupune analiza și statistică având la bază un Raport de 
Audit.  

• SERVICII DE CONSULTANȚĂ SPECIFICĂ în problematicile apărute în domeniul protecției datelor - Serviciile de consultanță 
implică soluționarea tuturor impedimentelor apărute zi de zi în cadrul Beneficiarului. 

• AUDITAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE prin mijloace video (TVCI / CCTV) / GPS sub aspectul protecției datelor cu caracter 
personal. 

• SERVICII DE INSTRUIRE în domeniul protecției datelor cu caracter personal - Aceste servicii au ca scop instruirea 
managementului, a departamentelor relevante, a angajaților, a responsabilului cu protecția datelor sau, după caz a persoanei cu 
atribuții în domeniul protecției datelor, în funcție de nevoia fiecărui Beneficiar pentru a ajuta și a facilita înțelegerea principiilor noii 
legislații privind protecția datelor.  

• IMPLEMENTAREA STANDARULUI de protecție a datelor cu caracter personal. 

• EVALUARE DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ - Evaluarea se face în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor. 

Misiunea GDPR ADVISER este de a dezvolta bune practici, de a asigura transparența, 
confidențialitatea și eficientizarea procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal 
prin a răspunde nevoilor fiecărui Beneficiar în parte. 
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 Folosind o combinație de chestionare, ateliere de lucru și interviuri vom crea un model detaliat de date 
organizaționale care să descrie sursele de date, fluxurile de date, limitele organizaționale și măsurile de control al 
confidențialității deja existente în cadrul organizației dumneavoastă. 
 După ce am creat acest model, următorul pas este de a efectua o analiză a diferențelor față de cerințele 
GDPR. Aceasta va identifica neconformitățile actuale și va recomanda măsuri tehnice și organizaționale care ar 
putea fi necesare pentru punerea în aplicare, clar prioritizate de domeniul de activitate si riscurile existente. 
 Serviciul nostru de pregătire pentru GDPR începe prin consilierea echipei manageriale în elaborarea 
strategiei de implementare a standardului de protecție a datelor cu caracter personal. 
 Consultanții noștri în materie de securitate a datelor au o experiență personală directă în ceea ce privește 
activitățile de risc și de conformitate în diferite domenii de activitate, vizând atât instituțiile publice cât și companiile 
private din România și Europa. Prin alegerea serviciilor noastre veți beneficia de resursele și expertiza extensivă a 
echipei GDPR ADVISER în asigurarea și securitatea informațiilor, evaluarea riscurilor, ingineria sistemelor, 
managementul prin exemplu și instruirea în domeniul protecției datelor. În plus, veți avea acces la specialiștii noștri 
în domeniul resurselor umane și al schimbării afacerilor, care pot fi detașați după necesități.
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