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Keep 

calm 

and 

prepare 



Evaluarea conformității 
cu prevederile GDPR 

Ghid practic elaborare a  

Raportului de conformitate 



OBIECTIVE: 

  Dobândirea cunoștințelor de bază, necesare elaborării 

Raportului de conformitate.  

  Identificarea și înțelegerea pașilor necesari efectuării 

unei evaluări a conformității cu GDPR; 

3 
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Momentul T0  

Dimensionarea 

 eforturilor 

Stabilești care sunt 

 punctele vulnerabile 

Afli care sunt primele acțiuni 

 pe care trebuie să le faci 

 pentru a deveni conform 

Afli statusul real al 

activității de conformare 

Asigurarea transparenței 

bussines reușit 

Motive pentru care este necesară elaborarea unei 

evaluări generale: 
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1. Evaluarea inițială 

• - resursele proprii de personal ale operatorului, ce pot fi 
implicate în activitatea de evaluare (DPO desemnat, 
juriști, manager securitate, IT, manager calitate, etc.) 

 

 

• numărul de angajați/clienți/furnizori 

• necesarul de expertiză ce poate fi angajat din sursă 
externă (firmă de consultanță) 

Stabilește: 
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2. Colectarea datelor 

observare directă 

interviuri (top-mangement,  
-juridic, IT, HR, contabilitate, 
vanzari/marketing,  
-suport, producție, etc.) 

Datele trebuie să fie corecte, să reflecte fidel 
situația existentă la fața locului 

chestionare 

analiza documentației utilizate în 
cadrul organizației (regulamente, 
organigrame, ghiduri, politici, tipuri 
de contracte, fișa postului, etc.) 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Documente interne 

care reglementează:  

Activitatea 
operatorului 

• ROI, organigrama, ghiduri de etică și/sau conduită 
profesională, proceduri/reguli corporatiste 

Realațiile cu 
parteneri 

• contracte 

• alte acte juridice 

Externaliza 

rea 
serviciilor  

• HR, IT, pază și securitate, contabilitate, servicii de suport 
clienți, SSM, PSI, managementul calității, etc. 

Prelucrarea 
de date 

sensibile 

• medicale 

• ale copiilor 

Relația cu alți 
operatori 

• asociați 

• împuterniciți ai operatorului 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Resurse umane 

• colectiv 

• individual 
Contracte de muncă 

• fișa postului, 

• contracte de mandat, 

• de reprezentare, 

• delegații,  

• C.V.-uri candidați, etc. 

Alte tipuri de documente  

• ocazional 

• periodic/planificat 

Existența si derularea 
unor politici/programe de 

training/instruire 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Securitatea fizică  

- Efectuarea analizelor de riscuri de securitate la nivel de sistem sau pentru obiectiv; 
- Stabilirea arhitecturii soluției de securitate conform specificului organizației; 
- Analiza costului beneficiilor; 
- Determinarea celor mai potrivite mecanisme; 
- Evaluarea securității măsurilor adoptate; 
- Analiza securității în plan general. 

Documente de administrare a securității fizice: 
-Planul de pază; 

-Planul de pază a transporturilor, bunurilor și valorilor; 

-Scenariul la incendiu; 

-Proiecte tehnice de execuție; 

-Grafice de realizare a mentenanței; 

-Planuri de evacuare pentru situații de urgență; 

-Proceduri de securitate; 

-Planul general de securitate. 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Maparea fluxurilor de date personale 
Descrierea tipurilor de persoane vizate și a categoriilor de date 
cu caracter personal prelucrate 

-Scopul și mijloacele de prelucrare 

Durata prelucrării / stocării / termene limită preconizate pt. 
ștergerea diferitelor tipuri de date 

Categorii de destinatari 

Transferuri de date cu caracter personal 

Descrierea măsurilor tehnice și organizatorice de securitate 

Numele și datele de contact ale operatorului/imputerniciți/asociați 

Tablou general al datelor personale din organizație 

Diagrame de flux a datelor  cu caracter personal 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Cartografierea fluxurilor de date personale 
•REGISTRU de evidență a activităților de prelucrare a DCP 

Numele și datele de contact ale operatorului 

Numele și datele de contact ale operatorului asociat (dacă este cazul) 

Numele și datele de contact ale reprezentantului operatorului (dacă este 

cazul) 
Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; 

Scopurile prelucrării 

Categoriile de persoane vizate 

Categoriile de date cu caracter personal 

Categoriile de destinatari cărora    le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu 

caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații 

internaționale 
Transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație 

internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației 

internaționale,  documentația care dovedește existența unor garanții adecvate 

(dacă este cazul) 

Termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date 

Descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate 

adoptate 



Externalizarea serviciilor – contracte 
operator/imputernicit /operator asociat– măsuri 
asiguratorii 
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Sistemele de monitorizare 

3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Stabilirea necesității DPIA anterior prelucrării 

Supraveghere video 

Geo-locație (GPS) 

Comunicații și internet 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Securitatea informației 

Nivelul de utilizare a noilor tehnologii 

Nivelul de securitate existent 

Gradul de implementare a politicilor și 
programelor de securitate informatică 

Evaluarea exhaustivă hard și soft (servere, stații de 
lucru, condiții de stocare, acces restricționat, 

profilare utilizatori, monitorizare trafic, inccidente de 
securitate, etc.) 

Necesitate DPIA  
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

Vânzare / Marketing 

Modalități de vânzare 

• Magazin fizic 

• Magazin on-line 

Categorii de clienți 

• vânzare directă (cu emiterea de bon/factură) 

• prin agenți de vânzări 

• prin parteneri 

Modalități de plată 

• cash 

• card (direct sau on-line) 

• virament 

Marketing 

• consimțământ pentru utilizarea datelor personale în scop de 
marketing  
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

 Mediul on-line 

Site propriu 

vânzare marketing 
oferirea de 

servicii 
suport 

date despre 
angajații 

operatorului 

Se recomandă realizarea unei evaluări de impact și consultarea Autorității. 
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Stabilirea gradului de conformare cu prevederile                     

Regulamentului (UE) 2016/679 

 - evidența înregistrărilor (art. 30); 

 - desemnarea unui DPO (art. 37-39); 

 - stocarea datelor  (art. 5 – alin. 1 lit. e); 

 - evaluarea de impact DPIA (art.35); 

 - instruirea angajaților (art. 5 – alin. 2); 

 - notificări de informare a persoanelor vizate (art. 12 -14); 

 - temeiul prelucrării (art. 6); 

 - consimțământul (art. 7); 

 - profilarea (art. 22); 

 - prelucrarea datelor referitoare la copii (art. 8); 

 - drepturile persoanei vizate (art. 15-22); 

 - confidențialitatea prin design și în mod implicit ( art. 25); 

 - transferul datelor (art. 28, 44-49); 

 - măsuri de securitate a prelucrării (art. 32); 

 - notificări obligatorii în caz de incidente de securitate (art. 

 33-34). 
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3.Prelucrarea / interpretarea datelor 

 

 

Draft 
raport de 
evaluare   

 

 

 

Prezentare 
raport- 
discuții la 
nivel de top 
management 

 

 

 

Raport de 
evaluare-
varianta 
finală 

 

 

 

Plan de 
implementare 

 

 

Obținerea și 
menținerea 
stării de 
conformitate 

Eval. Anexe 

K:/Curs DPO Bucuresti/Anexe/Cuprins evaluare..docx
K:/Curs DPO Bucuresti/Anexe/ANEXE.docx
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Vă mulțumesc pentru atenție! 


