DPO
RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ATRIBUȚII/SARCINI

- informarea și consilierea operatorului, a persoanei împuternicite de operator, precum și a
angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în domeniul
prelucrării și protecției datelor cu caracter personal;
- monitorizarea respectării Regulamentului, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau de drept
intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite
de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal;
- alocarea responsabilităților și formarea personalului implicat în operațiunile de prelucrare,
precum și efectuarea auditurile aferente;
- efectuarea de traininguri cu angajații pe tema prelucrării datelor cu caracter personal;
- furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției
datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
- cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
- asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din Regulament,
precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune ;
- consilierea operatorului cu privire la măsurile tehnice și organizatorice luate la nivel intern
pentru a se asigura conformarea cu Regulamentul;
- oferirea de sprijin concret în situația unui incident de securitate și oferirea de sprijin cu privire
la notificarea Autorității de Supraveghere și a persoanelor vizate;
- sprijinirea conceperii și actualizării Registrului care conține evidența activităților de
prelucrare, conform art 30 din Regulament;

CONDIȚII

1. Studii superioare cu licență în domeniul juridic;
2. Cunoașterea aprofundată a legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și
protecției drepturilor persoanelor vizate;
3. Experiență în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal de cel puțin 2
ani;
4. Bune abilități de comunicare cu angajații operatorului, cu ANSPDCP și cu persoanele vizate;
5. Responsabilitate;
6. Punctualitate;
7. Capacitate de analiză-sinteză;
8. Capacitate de a asigura confidențialitatea datelor la care are acces.

*Reprezintă un avantaj deținerea unui Certificat de absolvire a unui curs de formare acreditat
de MEC și MMJC.

