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Oferta de Servicii de consultanță, asistență, aliniere și conformitate la
GDPR (UE) 2016/679 – Regulamentul General de Protecție a Datelor

15 ani de crestere continua profitabila este un testament al increderii pe care il au clientii nostri in noi, al
angajamentului membrilor nostri, modelului de afaceri solid si al principiilor de sustinere pe care ne-am
infiintat.

Euro Market este un brand dezvoltat din 2003 care in prezent isi desfasoara activitatea prin societatea
comerciala Euro Market Solutions srl.

Oferim o gama larga de servicii IT externalizate, inclusiv asistenta si consultanta IT, suport de specialitate
de cea mai inalta calitate, servicii gestionate, management de proiect, realizarea de manual IT al
companiei si Planuri de Continuitate sau de Recuperare in caz de dezastru.

In functie de solicitarile proiectelor in care ne implicam sau pe care le dezvoltam, formam echipele de
lucru din personalul propriu, apeland daca este necesar la profesionisti consacrati sau colaboratori cu
notorietate in domeniu, rezultand in final echipe de lucru profesionale formate din personal specializat,
acreditat, certificat si cu experienta in domeniile vizate.

Va invitam sa vizionati referintele, marturiile clentilor nostri si portofoliul nostru de lucrari - clienti
https://www.euromarket.ro/despre-euro-market

Cadru legislativ

Noul pachet legislativ a fost adoptat de
Parlament si Consiliul European la incepului
anului 2016 si se va aplica incepand cu data
de 25 mai 2018, cuprinde doua acte
normative semnificative si anume:
1. Regulamentul (UE) 2016/679 Privind
Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protectia Datelor)
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2. Directiva (UE) 2016/680 referitoare la Protectia Datelor Personale in cadrul activitatilor specifice
desfasurate de Autoritatile de Aplicare a Legii

Se aplica GDPR oranizatiei dumneavoastra?
In majoritatea cazurilor raspunsul este unul pozitiv chiar daca la o
prima analiza ati fi tentati sa spuneti ca NU procesati date personale.
Acest lucru il puteti face direct (cand preluati datele clientilor, cand
supravegheati video o zona, filmati, cand ii treceti in registrul de
vizitatori, formulare de evaluare,
concursuri, etc), indirect (prin intermediul unui site web, platforme online, aplicatii, etc) sau catre terti
(cand introduceti in aplicatii sau platforme online datele clientilor) sau chiar sa si exportati informatiile
aceste catre state non UE (cand va depozitati datele intr-un cloud non UE: MS Azzure, Google Drive,
Dropbox, iCloud, etc)

GRATUIT
DA, va putem evalua organizatia dvs. in linii mari si puteti afla daca trebuie sa va aliniati la prevederile
GDPR. Pentru o analiza preliminara trebuie sa completati acest formular (nu dureaza mai mult de 2
minute): https://www.euromarket.ro/formular

Aliniere si conformitate la GDPR sau GDPR Compliant
Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare,
contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul şi persoana împuternicită de acesta vor implementea
măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător
acestui risc si dezvoltă politicile și procedurile necesare pentru gestionarea și manipularea datelor cu
caracter personal pentru conformarea organizației  la GDPR.

Toate organizatiile care procesează date cu caracter personal trebuie să se
alinieze/confomeze sau să devină "compliant" cu prevederile GDPR - Regulamentul (UE)
european de proțectie a datelor cu caracter personal 2016/679 care intră în vigoare la 25
Mai 2018.

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

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

Oferta noastra este limitata la un anumit numar de clienti
Oferta noastră este limitată la un anumit număr de clienți datorită numărului foarte mare de organizații
care trebuie să se alinieze la prevederile GDPR, iar numărul de solicitări este într-o permanentă
creștere.Principiul nostru este de a prelua proiectele care se concretizeaza in ordinea semnarii
contractelor de servicii.

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-gdpr

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.

Cu considerație,
Adriana Huțuțui, jurist

Tel. 0736 491 601
adriana.hututui@euromarket.ro
www.euromarket.ro/gdpr
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