
NUME SOCIETATE SRL

CIF 123123123
REG. Com. J40/0000/1991
AdresaFizicaCompanie
jud. JudetBucuresti, Romania
www.adresasite.ro

Nr. înreg. _______ / ______________

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT ȘI RESPONSABILIZARE

Accesul la datele comerciale și/sau date cu caracter personal

deținute, colectate sau procesare de către

NUME SOCIETATE SRL

Subsemnatul/Subsemnata, _______________________________________________,

legitimat cu CI seria ___ nr. __________, angajat pe pozitia __________________ in

cadrul companiei NUME SOCIETATE SRL,

Art. 1. Obiectul declarației

(1) În conformitate cu legislația în vigoare cu privire la protecția, protejarea datelor cu caracter
personal atât la nivel național cât și la nivel de Uniune Europeană prin

 Regulamentul U.E. 2016/679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR - Regulamentul general privind
protecția datelor"),

 ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA

 A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul

 KIT GDPR – IMPLEMENTARE GDPR
 Colecție de documente practice precompletate

 în format editabil și pdf pentru conformitatea la GDPR

 Un Toolkit GDPR oferit de www.EUROMARKET.ro

 DETALII SI COMENZI TOOLKITURI GDPR LA ADRESA

 https://www.euromarket.ro/toolkit-gdpr

 TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa



 SAU TEXTE IN LIMBA LATINA

 Proin mattis lacinia justo. Morbi scelerisque luctus velit. Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui
ratione voluptatem sequi nesciunt. Nulla pulvinar eleifend sem. Etiam quis quam. Nulla non
lectus sed nisl molestie malesuada. Fusce tellus.

 Phasellus faucibus molestie nisl. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit
turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Vestibulum erat nulla, ullamcorper nec,
rutrum non, nonummy ac, erat. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor
quis. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium.vă solicităm acordul cu privire la
abordarea, colectarea, procesarea și gestionarea datelor comerciale și personale cu
caracter personal din cadrul NUME SOCIETATE SRL.

(2) În baza sarcinilor ce vă revin, dumneavoastră și/sau colegilor de muncă aveți acces la date
comerciale și/sau date cu caracter personal deținute, colectate sau procesate de către NUME
SOCIETATE SRL,  denumită în continuare Compania sau NUME SOCIETATE SRL

Art. 2. Obligația de respectare a protecției datelor

(1) Dacă, în cadrul desfășurării activității dumneavoastră, singur(a) sau împreună cu colegii
colectați, manipulați, accesați, prelucrați și/sau utilizați date cu caracter personal, vă asumați să
respectați în mod obligatoriu următoarele:

a) să păstrați secretul datelor cu care intrați in contact;
b) să nu lăsați calculatorul nesupravegheat și neparolat;
c) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
d) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
e) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
f) să nu transferați către locații proprii sau alte altor persoane, chiar colegi, date persoanele

fără să aveți permisiunea unui superior;
g) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
h) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
i) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit
j) să nu folosiți datele personale deținute sau colectate de NUME SOCIETATE SRL în

scopuri proprii și/sau în scopurile altor terți în mod direct sau indirect;
ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA

A PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul

KIT GDPR – IMPLEMENTARE GDPR
Colecție de documente practice precompletate

în format editabil și pdf pentru conformitatea la GDPR

Un Toolkit GDPR oferit de www.EUROMARKET.ro

DETALII SI COMENZI TOOLKITURI GDPR LA ADRESA

https://www.euromarket.ro/toolkit-gdpr

TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU aaaaa



SAU TEXTE IN LIMBA LATINA

Art. 3. Obligația de păstrare a secretului

(1) Pentru buna desfășurare a activității, asumarea și protecția datelor personale angajaților și
clienților, cât și pentru respectarea prevederilor legislative în vigoare, atât dumneavoastră personal
cât și colegii de muncă sunteți obligați să folosiți informațiile obținute pe timpul duratei de derulare
In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque
luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.confidențială a acestora sau a
fost dizolvată sau și-a restrâns sau încheiat activitatea, sau a fost preluată de alți acționari.

Art. 4. Respectarea și controlul obligațiilor

(1) În cazul încălcării obligațiilor stipulate în acest angajament ne rezervăm dreptul de reziliere
extraordinară a raportului contractual și să vă putem solicita despăgubiri care să acopere
prejudiciile produse companiei și persoanelor vizate.

(2) Responsabilul cu protecția datelor și Operatorul In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit
at, pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis
lacinia justo.birourile dumneavoastră.

Art. 5. Responsabilitatea protecției datelor

(1) În cadrul responsabilităților In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a
vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at,
pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia
justo.faptul că ați fost conștienți și ați ascuns/tăinuit o eventuală încălcare sau breșă de securitate.

(2) În cazul eventualelor In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci.
Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia justo.de dovezi.

Art. 6. Raporturi sub contractuale

(1) Atribuirea sarcinilor de serviciu către colegi In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a
vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at,
pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia
justo.scris de către NUME SOCIETATE SRL.

(2) În acest caz se va stipula, în In convallis. Nullam eget nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Pellentesque arcu. In rutrum. Curabitur ligula sapien, pulvinar a
vestibulum quis, facilisis vel sapien. Nullam eget nisl. In sem justo, commodo ut, suscipit at,
pharetra vitae, orci. Morbi scelerisque luctus velit. Etiam dictum tincidunt diam. Proin mattis lacinia
justo.acesta.
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Prostul
Typewritten text
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Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și
analiză pentru cer ficarea personalului afectat în calitate de Data Protec on
Officer (DPO) fiind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații prac ce,
oferit prin Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect
fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.

Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.

CURS DPO
abordare, aliniere, implementare și monitorizare

Ofițer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicãrile legislative GDPR
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Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de informații și cunoștințe strict necesare și într-o
formă pe înțelesul tuturor, cu privire la abordarea, alinierea și implementarea Regulamentului pentru Protecția Datelor
cu Caracter Personal (GDPR). Activitățile practice incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct
activitatea ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR.

Certificare finală în cadrul cursului DPO
La final, absolvenții cursului DPO primesc Certificatul de Absolvire, eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională
Onorifică ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de
Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și
cu suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions.
Participanții primesc, în urma unei evaluări finale, Cer ficatul de Absolvire cu anexa curiculara prin detaliată a
modulelor și modalitatea de evaluare prin care demonstrează dobândirea cunoștintelor de specialitate conform
prevederilor legislative si a codului COR 242231, certificat eliberat de Catedra Internațională Onorifică "Jean Bart".
Pânăîn prezent, peste 750 de persoane au absolvit deja cursurile noastre în diverse centre universitare din țară. După
evaluarea finală, cursantul va primi Certificatul de absolvire și anexa curiculara prin care demonstrează dobândirea
cunoștintelor de specialitate conform prevederilor legislative.

Curs de formare DPO
Cursul DPO a fost lansat în cadrul unei Conferințe de Presă la sediul Bibliotecii
Academiei Române (Calea Victoriei 125, sector 1), în data de vineri, 16 februarie
2018, între orele 11.00-12.00, la care au avut amabilitatea de a participa si
recomanda aceste cursuri dna. Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii
Internaţionale în cadrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, Dl. Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ
IT&C, Dl. Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna.
Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Dl. Prof. Gheorghe DUDA
– Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația
CLDR, Dl. Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD

Prostul
Typewritten text
Avantajele cursantuluiÎncepand cu luna Mai 2019, prin participarea la Cursul de formare Responsabil Protecția Datelor, oferim un avantaj client în valoare de minim 1.500 lei, constând în: - Lista măsurilor tehnice și organizatorice ce trebuie întreprinse pentru conformitate - SCHEMA de IMPLEMENTARE GDPR în 30 de pași  - Planul de conformitate GDPR - KITUL GPDR pt. DPO - colecție de documente necesare pentru implementarea GDPR - Discount 10% la gama de documente, produse și serviii oferite de www.KitGDPR.ro
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