
 

 

           

    

 

 

Reforma europeană în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și protecției 
vieții private intră în linie dreaptă. Regulamentul UE nr. 679/2016 (GDPR) va intra în vigoare 
la 25 mai 2018, aducând cu el importante cerințe de ajustare organizațională și conformare 
tehnică, inclusiv pentru mediul privat. Regimul sancționatoriu sever a atras desigur atenția, 
aducând subiectul pe masa de lucru a echipelor de management: GDPR trebuie 
implementat! Dar, dincolo de normele imperative și de termenele-limită, o evaluare a 
particularităților afacerii fiecărei organizații, urmată de o abordare echilibrată și pragmatică 
a detaliilor, vor asigura succesul proiectului de conformare. 

Conferința Regulamentul General privind Protecția Datelor. În bloc-starturi! își propune să 
analizeze principalele elemente de noutate și să dezbată asupra instrumentelor juridice și tehnice prin 
care vor fi asimilate noile cerințe. Evenimentul va pune accent pe problemele practice ridicate de GDPR 
și ne dorim să aibă un caracter interactiv. Ne adresăm în principal consilierilor juridici, managerilor de 
resurse umane, specialiștilor în audit intern și în tehnologia informației. În urma unui dialog specializat și 
deschis, participanții vor dobândi o perspectivă mai clară asupra aspectelor de conformare la cerințele 
GDPR, aducând echipelor interne, mai mult decât răspunsul la întrebarea „Când?”, câteva răspunsuri mai 
importante la întrebările „Ce”, și mai ales „Cum?”. 

De aceea, evenimentul va fi susținut de o echipă pluridisciplinară de lectori, formată din avocați 
Țuca Zbârcea & Asociații specializați în materia protecției datelor cu caracter personal, specialiști 
Oracle Romania în domeniul IT cu vastă experiență în asigurarea securității și integrității datelor, 
precum și specialiști din cadrul Logika IT Solutions și alți invitați de marcă ai industriei. De asemenea, 
ne vom bucura de sprijinul și de experiența reprezentanților Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în susținerea temelor și a dezbaterilor rezultate. 

Mai mult, în ultima sesiune a zilei, vom face împreună un exerciţiu interactiv prin care, pornind 
de la o situaţie curentă a unei companii, vom simula paşii de implementare a modificărilor impuse de 
GDPR, analizând implicațiile din punct de vedere juridic, precum și cele la nivel de procese de business, 
la nivel IT şi instrumentele software care vin să automatizeze aceste procese. 

În cazul în care sunteți interesați să participați la această conferință, vă rugăm să completați 
formularul de înscriere alăturat și să-l transmiteți în atenția noastră până cel târziu 6 noiembrie 2017 
(inclusiv). 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

09.00 - 09.30 – Înregistrarea participanților și welcome coffee 

09.30 - 11.00 - SESIUNEA I 

11.00 – 11.30 - Coffee Break 

11.30 – 13.30 - SESIUNEA a II-a 

13.30 – 14.30 - Networking Lunch  

14.30 – 16.00 - SESIUNEA a III-a – Sesiune interactivă „Cum să abordăm un caz real” 

16.00 – 16.30 – Concluzii. Închiderea conferinței 
 

/ Manualul de utilizare pentru GDPR  

/   ABC-ul celor mai importante reforme cu impact asupra managementului datelor personale și 
despre cum se pregătește industria să implementeze noile reguli 

/ Securitatea datelor 

/   În ultima perioadă, securitatea cibernetică a devenit un punct de interes major pentru 
Comisia Europeană, ceea ce a generat mai multe măsuri legislative menite să responsabilizeze 
industria în asigurarea protecției datelor. Regulamentul GDPR pune accent pe 
responsabilitatea operatorilor și pe colaborarea acestora cu autoritățile. Care sunt noile 
exigențele de securitate și riscurile operatorilor – mituri, adevăruri și sfaturi practice 

/ Consimțământul conform GDPR. Toate-s vechi și nouă toate? 
/   Este știut faptul că GDPR introduce cerințe suplimentare privind valabilitatea 

consimțământului. Necesitatea unei acțiuni clare, granularitatea și documentarea 
consimțământului reprezintă noi standarde impuse de GDPR. Totodată, GDPR aduce și o serie 
de nuanțări și clarificări în ce privește libertatea și specificitatea consimțământului. Vom 
discuta despre impactul practic al noilor standarde aduse de GDPR în materia 
consimțământului, mituri privind consimțământul, precum și despre ce aspecte vor trebui 
organizațiile să „bifeze” pentru a asigura conformitatea consimțămintelor (deja obținute sau 
viitoare) cu cerințele GDPR? 

/  Responsabilul cu protecția datelor (DPO) 

/   O simplă poziție în organigramă, un prieten al afacerii sau un birocrat incomod? Deși 
responsabilul cu protecția datelor nu este un „nou-venit”, reglementarea GDPR conturează 
cu mai multă precizie profilul și atribuțiile sale. Care sunt calificările necesare și cum 
evităm conflictul de interese? Vom analiza diferite abordări și  „zonele gri” în numirea 
unui responsabilul cu protecția datelor și integrarea sa în organizație 

 
 



 

 

/  Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA)  

/    Noile tehnologii și modele de business au dus la o creștere exponențială a cantității de 
date personale prelucrate, dar și la o creștere corelativă a riscurilor pentru viața privată 
a persoanelor vizate. GDPR vine cu o abordare nouă în ceea ce privește măsurile 
necesare pentru minimizarea acestor riscuri, în cadrul cărora DPIA ocupă un loc central. 
De ce este necesară DPIA? Când este necesară DPIA? Care sunt elementele care trebuie 
analizate pentru o evaluare adecvată? Care sunt riscurile la care se expun operatorii în 
absența DPIA sau a unei DPIA adecvate? Sunt câteva dintre aspectele pe care le vom 
aborda în cadrul acestei conferințe cu privire la DPIA 

/  Cum să abordăm un caz real 

/    Când consideraţi că aţi aflat destule despre GDPR, cunoaşteţi conceptele, rolul DPO, 
impactul asupra protecţiei datelor, următorul pas foarte important este să ştiţi cum să 
aplicaţi toate aceste cunoştinţe pe cazul dumneavoastră concret, într-o anumită 
industrie şi într-un context unic al companiei dumneavoastră. Procesul de aliniere la 
GDPR la nivelul întregii organizaţii acoperă mai multe zone funcţionale şi tehnice şi 
implică o ajustare a proceselor curente din companie. Dacă sunteţi curioşi cum trebuie 
să începeţi un astfel de proiect şi care este finalitatea lui, vă invităm să descoperim 
împreună în această sesiune interactivă!  

Reprezentanți din cadrul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (ANSPDCP) 

Horia ISPAS – Partener, Ţuca Zbârcea & Asociaţii 

Bogdan HALCU – Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii  

Ciprian TIMOFTE – Managing Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii 

Sergiu CREȚU – Senior Associate, Ţuca Zbârcea & Asociaţii 

Adrian SORA – Senior Enterprise Architect, Logika IT Solutions 

Silviu TEODORU – Technical Customer Adviser, Oracle Romania 
 
 



 

 

 

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile! 

Participarea este posibilă doar prin completarea formularului de mai jos și în baza confirmării 
trimise de organizatori.  

Vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l trimiteţi până luni, 6 noiembrie (inclusiv) la fax 
0374 136 110 sau email: events@tuca.ro. Organizatorii vor confirma ulterior includerea dvs. pe 
lista participanților.  

Pentru detalii suplimentare despre eveniment şi procedura de înregistrare, vă rugăm să o contactaţi pe 
Alina Pintică, tel. 021 204 88 90 sau email: alina.pintica@tuca.ro 

 

DATE SOCIETATE: 

Societate:...........................................................................................................................  

Adresă completă:.................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

Nr. tel/fax:..................................................... E-mail:........................................................... 

 

ÎNSCRIERE: 

 

� Confirmăm participarea următorilor reprezentanți ai societății noastre: 

Nume_________________________________________________________________________________ 

Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

 

Nume_________________________________________________________________________________ 

Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

 

 


