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Oferta de preț pentru servicii de Externalizare DPO – Ofițer Protecția
Datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

Companiile care colectează și/sau procesează date personale trebuie să se conformeze cerințelor obligatorii de
aliniere impuse de Regulamentului (UE) 2016/679, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor
Personale - GDPR.

Poziția de DPO este una de auditor – supraveghetor care trebuie să se asigure că în
compania dumneavoastră există și se respectă planul de conformitate GDPR și
colectarea și/sau procesarea datelor personale se realizează in masuri de siguranță, să
vă asigure că se respectați întocmai prevederile și cerințele regulamentului GDPR în
activitatea de zi cu zi.

Un responsabil cu protecția datelor reprezintă un avantaj major pentru operator în vederea înțelegerii și respectării
obligațiilor prevăzute de GDPR, dialogului cu autoritățile pentru protecția datelor și reducerii riscurilor apariției
unor litigii.

Descrierea serviciilor incluse:
- să informeze și să consilieze operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum și angajații

acestora cu privire la obligațiile existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
- să monitorizeze respectarea GDRP și a legislației naționale în domeniul protecției datelor;
- să consilieze operatorul sau persoana împuternicită în legătură cu realizarea de studii de impact privind

protecția datelor și să verifice efectuarea acestora;
- să coopereze cu autoritatea pentru protecția datelor și să reprezinte punctul de contact în relația cu

aceasta.
- un număr de ore de asistență pe lună
- buletin informativ trimestrial (actualizări legislative, despre GDPR, etc.).

Pentru a putea formula o oferta de preț corecta va rugam sa completați formularul următor: (max.2 minute):
https://www.euromarket.ro/formular-oferta-dpo
Așteptăm intenția dumneavoastră cu privire la stabilirea următoarelor acțiuni.

Euro Market prin Elmarcont srl
Str Arges 4, Iași
CUI  18205300 * J22/3016/2005
Raiffeisen Bank

Tel. 0752 404 328 
euromarketro@gmail.com
www.euromarket.ro/dpo

Cu considerație,
Echipa Euro Market
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Ce anume este GDPR?
Regulamentul European privind Protecția Datelor (GDPR) nr. 679 din 2016 emis
de către Parlamentul Uniunii Europene stabilește principiile și masurile de
protecție a datelor cu caracter personal ale cetățenilor din Uniunii Europene
pentru instituțiile si companiile private care procesează astfel de date.

Ce sunt Datele cu caracter personal?
Orice informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea
persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un număr de identificare
ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Cu alte cuvinte, datele personale pot fi orice date precum nume, prenume, CNP, amprenta, ADN, vârsta, sex, etnie,
rasa, orientare sexuala, politica, religioasa, starea de sănătate, adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail,
ocupația, venitul, fotografie, număr de înmatriculare auto, IP sau orice informație care te-ar putea identifica ca
persoana – adică date care corelate pentru a duce la identificarea unei persoane

Ce este un DPO / RDP ?
Regulamentul General Privind protecția Datelor (GDPR) impune organizațiilor
ca unul din primii pași in aliniere este să numească un responsabil pentru
protecția datelor, adică RDP sau DPO Data Protection Officer. IAPP (The
International Association of Privacy Professional) estimează ca vor fi necesari
zeci de mii de DPO la nivelul UE pentru a îndeplini cerințele de conformitate
cu GDPR. Secțiunea 4 din GDPR introduce o poziție legala a RPD
Responsabilului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care va avea un
rol-cheie in asigurarea conformității cu GDPR.

Cine nu poate fi DPO in organizație?
Art. 38(6) permite DPO "sa îndeplinească si alte sarcini si atribuții". Cu toate acestea, este nevoie ca organizația sa
se asigure ca "niciuna dintre aceste sarcini si atribuții nu generează un conflict".

Absenta conflictului de interese este strâns legata de obligația de a acționa in mod independent. Cu toate ca ii
este permis sa aibă si alte funcții, acestuia ii pot fi încredințate alte sarcini si atribuții cu condiția ca acestea sa nu
dea naștere unor conflicte de interese. Acest lucru presupune, in special, faptul ca DPO nu poate deține o poziție in
cadrul organizației care ar conduce la posibilitatea ca DPO sa stabilească scopurile si mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personale. Acest lucru trebuie luat in considerare de la caz la caz, ținând-se cont de structura
organizaționala specifica fiecărei organizații.
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GDPR penalizează grav conflictul de interese
Funcții din cadrul organizației cu care poate intra in conflict pot include funcții de conducere cum ar fi:
administratorul companiei, director executive, director operațional, director financiar, șeful serviciului medical,
șeful departamentului de marketing, șef departamentului de resurse umane, șeful departamentului IT, sau alte
funcții inferioare daca acestea conduc la posibilitatea de a stabili scopurile si mijloacelor de prelucrare.

Riscul unui angajat intern in poziția de DPO
Atunci când optați ca in poziția de DPO sa delegați un angajat va recomandam sa aveți in vedere următoarele:
 angajarea sau alegerea unui RPD intern va fi o adevărată provocare si consum de timp si resurse
 costurile cu privire la pregătirea si certificarea angajatului sunt de aproximativ 3000 Euro la fiecare 3 ani
 daca angajatul mai ocupa si alta poziție, aglomerarea atribuțiilor de serviciu va duce la o productivitate redusa
 poate constitui un dezavantaj faptul că va conștientiza importanta și poziția sa în organizația dvs.
 pot apărea solicitări de majorare a retribuțiilor salariale mai dese si mai consistente
 în cazul in care nu își îndeplinește corespunzător obligațiile, răspunderea limitată sa va fi limitată și poate

insuficient de conștientă in raport cu sancțiunile pe care le-ați putea primi ca organizație
 un real pericol îl constituie faptul că ar putea pleca oricând la o altă companie care îi poate oferi o salarizare

superioară (fiind deja certificat pentru GDPR)
 daca nu alegeți persoana potrivita care să vă aprecieze și să vă fie loiala, riscați ca prin activitatea sa să răscoale

ceilalți angajați

Soluția pt. companiile private mici și medii rămâne Externalizare DPO
Pentru companiile mici cel mai oportun este externalizarea unui Ofițer / Responsabil pentru Protecția Datelor DPO
pentru a avea costuri reduse și servicii calificate pentru a evita violarea regulamentului GDPR. CEA MAI MARE
problema la companiile mici o reprezintă calificare unui angajat care la un moment dat să își încheie contractul de
muncă, apoi organizația trebuind să își specializeze și să își instruiască un nou DPO și să îi explice sistemul de lucru,
operațiunile de cartografiere a datelor cu caracter personal și rapoartele ce trebuie transmise.
GDPR PERMITE EXTERNALIZAREA UNUI DPO, astfel costurile vor fi reduse și aveți protecția continuității și respectării
regulamentului.

Conform Regulamentului UE 2016/679 Art. 37 alin (1) lit. a), autoritățile sau organismele publice trebuie să aibă
desemnat un DPO Responsabil cu protecția datelor personale.

Reprezentanta Autorității de reglementare ANSPDCP a punctat faptul că desemnarea unui responsabil cu
securitatea datelor cu caracter personal este obligatorie în sectorul public și recomandată în sectorul privat.
"Desemnarea unui responsabilul cu protecția datelor este obligatorie în sectorul public, tuturor operatorilor, dar și
persoanelor împuternicite." a explicat Oana Luisa Dumitru.
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Detalii: https://www.agerpres.ro/economic/2018/02/16/dumitru-anspdcp-desemnarea-unui-responsabil-cu-
protectia-datelor-este-obligatorie-in-sectorul-public--56638

Organigrama pentru utilizarea unui DPO Externalizat
Pentru a înțelege mai bine cum funcționeze organizațional serviciul externalizat de DPO – Ofițer pentru protecția
datelor cu caracter personal, vă prezentăm în continuare organigrama după care vom colabora.

Prețul pentru serviciile noastre
Fiind vorba de acțiuni ample și personalizate în funcție de tipul și dimensiunea organizației dumneavoastră și cel
mai important, în funcție de cât de mult doriți să aprofundați acest subiect. Prețul se va stabili după o discuție în
care putem puncta ce anume doriți să realizam (livrabile), volumul de muncă necesar, echipa alocata și timpul în
care vor trebui prestate serviciile contractate. Pentru a putea formula o oferta de preț corecta vă rugăm să
completați formularul următor: https://www.euromarket.ro/formular-oferta-dpo

Așadar, daca sunteți de acord cu soluțiile propuse, va rugam sa ne contactați si sa ne comunicați datele
necesare pentru întocmirea contractului de prestări servicii și pentru demararea activităților.
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