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Forma de evaluare finală (N / C)
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Formator(i)
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Av. lect. univ. dr. Alina Gentimir

Atelier 1 – 2 h
Considerații introductive privind protecția datelor cu caracter personal. Cadru normativ.
Delimitări conceptuale
 Cadru normativ european și național
 Noțiunea de date cu caracter personal
 Noțiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal
 Persoana vizată
 Operatorul de date cu caracter personal / Operatorii asociați
 Persoana împuternicită să prelucreze datele cu caracter personal
 Persoana care acționează sub îndrumarea operatorului de date cu caracter personal
 Destinatarii datelor cu caracter personal

Programa analitică
(tematica)

Atelier 2 – 2 h
Principiile și temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal
 Principiul responsabilității
 Principiul legalității, echității și al transparenței
 Principiul limitării scopului prelucrării de date cu caracter personal
 Principiul reducerii la minim a datelor
 Principiul exactității datelor cu caracter personal prelucrate
 Principiul limitării stocării datelor
 Principiul integrității și confidențialității datelor cu caracter personal
 Temeiurile de prelucrare a datelor
Atelier 3 – 2 h
Drepturile ce pot fi exercitate în cadrul protecției datelor cu caracter personal.
Responsabilul cu protecția datelor
 Dreptul la transparență și informare
 Dreptul de acces
 Dreptul la rectificare
 Dreptul la ștergerea datelor
 Dreptul la restricționarea prelucrării
 Dreptul la portabilitatea datelor
 Dreptul de opoziție
 Dreptul privind procesul decizional automatizat
 Responsabilul cu protecția datelor
Atelier 4 – 2 h
Considerații finale privind protecția datelor cu caracter personal
 Aplicabilitatea G.D.P.R. ( material și teritorial )
 Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene
 Securitatea datelor cu caracter personal
 Sancțiuni
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Suport de curs

Lista materialelor
didactice necesare
(dacă este cazul)
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Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai elementele
care sunt incidente)

La evaluare se iau în considerare:

25%

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor

-

- rezultatele obținute la testarea scrisă
- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor

25%

- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.

50%
-

- alte activităţi (precizaţi) :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cerinţe minime pentru promovare:
-

Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu
Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale
Raspunsurile să nu cuprindă erori grave
Activitate minimă la activitățile practic-aplicative
Cerință de prezență stabilită de formator*:
50 %

*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%

Data completării:

Formator
Av.lector univ. dr. Alina Gentimir

11.01.2021
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