Anexa 1 – Tematica sesiunii de instruire

Tematica sesiunii de instruire

„Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal”
Craiova, 24-25 mai 2018
1. Cadrul legislativ general: Drepturile si obligatiile organizatiei si a persoanelor vizate
in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal
2. Pozitia RPD in cadrul organizatiei economice:
a. implicarea RPD in toate activitatile care includ aspecte legate de protectia
datelor personale
b. resursele de care RPD trebuie sa dispuna
c. independenta RPD in fata structurilor de management si limitele acesteia
d. concedierea si sanctionarea RPD
e. conflictele de interese care pot aparea la nivelul RPD si evitarea acestora
3. Sarcinile RPD in cadrul organizatiei economice:
a. Monitorizarea conformitatii cu prevederile GDPR
b. Rolul RPD in evaluarea impactului asupra protecţiei datelor
c. Abordarea bazata pe evaluarea riscului. Metoda de analiza de impact asupra
protecţiei datelor: studiul contextului organizatiei economice, principiul
proportionalitatii masurilor care garanteaza protectia datelor personale raportat
la activitatea si dimensiunea organizatiei economice, identificarea si evaluarea
riscurilor existente relativ la protectia datelor personale, propunerea de masuri
complementare si a unui plan de actiune in vederea asigurarii conformitatii cu
prevederile GDPR, validarea masurilor complementare si a planului de
actiune.
d. Cooperarea cu autoritatea de supraveghere si rolul de persoana de contact
e. Rolul RPD in pastrarea inregistrarilor
f. Registrul de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal
4. Evaluarea cunostintelor participanţilor
Documente de referinţă:
A. Legislaţie:
1. GDPR 679/2016 - Regulamentul general privind protecţia datelor
2. Directiva 680/2016 - privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii,
depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor
şi privind libera circulaţie a acestor date.
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Ghiduri
WP243REV.01 - Guidelines on Data Protection Officers ('DPOs')
WP248REV.01 - Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA)
WP260REV.01 - Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679
WP250REV.01 - Guidelines on Personal data breach notification under Regulation
2016/679
7. WP253 - Guidelines on the application and setting of administrative fines
C. Standarde
8. SR EN ISO/IEC 27001:2018 – Managementul securităţii informaţiei
9. SR EN ISO/IEC 31000:2009 – Managementul riscului
10. SR EN ISO/IEC 31010:2010 – Tehnici de evaluare a riscului

