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NUME SOCIETATE SRL
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Clasificare: Confidential

Securitatea informatiilor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce wisi. In convallis. Duis
pulvinar. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Donec ipsum massa,
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. 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.

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.
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SECURITATEA INFORMATIILOR

Vă mulțumim pentru accesarea platformei online apartinând NUME SOCIETATE SRL
reprezentată de siteul web www.adresasite.ro
Confidentialitatea si protectia informatiilor colectate de la dumneavoastra sunt de o
importanta vitala pentru noi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce wisi. In convallis. Duis
pulvinar. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Donec ipsum massa,
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. 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.

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.
………personale pe care le furnizați NUME SOCIETATE SRL de manipularea accidentală sau
intenționată, pierderea, distrugerea sau accesul părților neautorizate, împotriva accesului
neautorizat, distribugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplică și în cazul
oricăror servicii externe achiziționate.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce wisi. In convallis. Duis
pulvinar. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Donec ipsum massa,
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. 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
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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.

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.
Aceste sfaturi sunt destinate sa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Fusce wisi. In convallis. Duis pulvinar. Duis condimentum augue id magna semper rutrum.
Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. 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.

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.denta
dumneavoastra atunci cand lucrati intr-o retea de computere aflata intr-un loc public sau
chiar la serviciu, daca poate accesa si altcineva computerul dumneavoastra
Din pacate, nici o transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantata a fi
100% sigura. In consecinta, in ciuda
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce wisi. In convallis. Duis
pulvinar. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Donec ipsum massa,
ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. Proin mattis lacinia justo. Morbi scelerisque
luctus velit. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed
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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.

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.noastre online
sau produsele noastre. Va avertizam asadar ca orice informatie trimisa catre noi se va face
pe propriu dumneavoastra risc.
In momentul in care noi primim aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa securitatea acestora in
sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislatia romana in
vigoare.

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

Doc. Ver. 1.0 CIF. 123123123 Reg. Com. J40/0000/1991

Pagina 5 din 5

16

ANI
DE

www.euromarket.ro

formare

GDPR

DE LA

1.499
750 LEI

Audit de Conformitate GDPR

2.449 LEI

Noutăți și Consultanță GDPR

249
750 LEI

Externalizare DPO

DE LA

GDPR

Mentenanță conformitate GDPR

1.000 LEI

Implementare GDPR

DE LA

servicii

DE LA

,

4.490 LEI

Curs certiﬁcat de formare DPO
Curs de inițiere în GDPR

1.599 LEI
750 LEI

www.cursdpo.ro

documente

GDPR
www.kitgdpr.ro

EMS

IMPLEMENTARE

E A DA
TE
CTI

ENTUL
AM
G
UL

RAL DE PR
O

TE

E
EN

GDPR

SET KIT GDPR COMPLET

- Kit Implementare GDPR – 40 documente si sabloane editabile
- Kit GDPR Setul de 67 de Politici si Proceduri obligatorii
- Kit GDPR Setul de registre obligatorii pt evidenta activitatilor de
prelucrare, jurnale consimtaminte, brese, stergeri, acces, etc
- Kit GDPR LIA Evaluare Interese Legitime si Baze de procesare
- Kit GDPR DPIA Evaluare de Impact Asupra Datelor Personale
- Kit GDPR pentru DPO - documente, registre si sabloane editabile
- Kit GDPR HR Resurse Umane & Financiar – Contabil
- Kit GDPR Informare si Training angajati
+ Pachet gratuit Informational
+ Software gratuit – pt Evaluarea confidentialitatii datelor personale
IMPORTANT: Kiturile se pot achizitiona si individual
La achizitionarea acestui set complet veti primi suplimentar:
- Politica Arhivare – extinsa
- Politica Acces Fizic Date
- 16 Proceduri Generale suplimentare
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Oferta expira la 15 Iunie 2019
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Catedra Internațională Onorifică
”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării ( CIO- SUERD)

Asociația “Comunitățile Locale
Riverane Dunării” - CLDR
Membră Co DCR
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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
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.

Catedra Internațională Onorifică
”Jean BART” în sprijinul Strategiei UE
pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD)

DPO
C IO

S U ER D

Asociația “Comunitățile Locale
Riverane Dunării” - CLDR
Membră CoDCR

ONLINE

CURS DPO
Oﬁțer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicãrile legislative GDPR
abordare, aliniere, implementare și monitorizare

www.CursDPO.ro

FNT!EQP

10 Ianuarie 2018

Avantajele cursantului
Începand 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

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.
Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.
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.
VERIFICA ACUM REDUCERILE DE PRET DIN SAPTAMANA ACEASTA DIRECT PE SITE

DPO
https://www.cursdpo.ro/
DPO

