
AUDIT ȘI IMPLEMENTARE GDPR



- verificarea prelucrărilor efectuate de 

dvs.; 

 

- stabilirea temeiurilor de prelucrare și 

conformitatea prelucrărilor; 

 

- identificarea eventualelor persoane 

împuternicite sau operatori asociați; 

 

- verificarea procedurilor interne de 

gestionare a datelor cu caracter 

personal; 

 

- verificarea și evaluarea măsurilor de 

securitate a datelor personale; 

 

- discuții cu persoanele implicate în 

activitatea de prelucrare (deplasări la 

sediul dvs. sau online); 

 

- formulare concluzii, recomandări de 

conformare și redactare raport de audit.

- modificarea/actualizarea procedurilor 

existente privind prelucrarea și 

protecția datelor personale; 

 

- dacă acestea nu există, redactarea de 

proceduri de gestionare a datelor cu 

caracter personal, tipizate de răspuns 

la solicitările persoanelor vizate cu 

privire la datele acestora, informări 

privind operațiunile de prelucrare 

efectuate de operator, acorduri cu 

parteneri contractuali/împuterniciți; 

 

- amendarea contractelor prin acte 

adiționale care să asigure 

conformitatea cu GDPR (acolo unde 

este cazul); 

 

- întocmirea registrelor aferente GDPR, 

inclusiv evidența fluxului de date în 

cadrul operatorului; 

 

- training pentru angajați în limita a 2 

ședințe de câte 2 ore.  

- consultanță în domeniul GDPR la preț 

preferențial sub formă de abonament; 

 

- întocmire de opinii juridice privind 

situațiile practice din sfera GDPR; 

 

- asistență privind revizuirea și 

actualizarea procedurilor interne;  

 

- întocmirea evaluărilor de impact în 

cazurile în care decideți să desfășurați 

un nou proiect sau când intervine o 

modificare a tehnologiilor folosite în 

activitatea dvs. de prelucrare.

AUDIT IMPLEMENTARE CONSULTANȚĂ



 

 

- discuții cu managementul 

societății referitoare la 

prelucrarea de date vizată; 

 

- evaluarea datelor și a 

prelucrărilor pe categorii; 

 

- identificarea riscurilor iminente 

prelucrărilor propuse de 

management; 

 

- analizarea riscurilor; 

 

- întocmirea unor propuneri de 

remediere a riscurilor identificate; 

 

- redactarea raportului DPIA.

 

 

- evaluarea datelor colectate și a 

prelucrărilor efectuate în temeiul 

interesului legitim; 

 

- efectuarea testului de 

necesitate al prelucrării; 

 

- efectuarea testului de echilibru 

între interesul legitim și 

drepturile persoanelor vizate; 

 

- motivarea utilizării interesului 

legitim ca temei de prelucrare; 

 

- redactarea raportului LIA. 

 

 

- supraveghere a activităților de 

prelucrare efectuate în cadrul 

societății; 

 

- consiliere a managementului 

societății cu privire la activitățile 

de prelucrare; 

 

- asigurarea relației cu terții și 

persoanele vizate; 

 

- asigurarea relației cu 

ANSPDCP; 

 

- orice alte activități specifice 

prevăzute în GDPR.

DPIA LIA DPO

EVALUAREA DE IMPACT 

A PRELUCRĂRILOR DE 

DATE

EVALUAREA INTERESULUI 

LEGITIM

RESPONSABIL CU 

PROTECȚIA DATELOR



În cazul în care 

după evaluarea 

preliminară rezultă 

necesitatea 

implementării 

GDPR vă putem 

oferi chestionarul 

necesar 

determinării 

costurilor auditului 

și implementării 

GDPR.

După completarea 

chestionarului vă 

vom transmite o 

ofertă personalizată 

pa baza căreia vom 

stabili împreună 

activitățile și 

costurile 

implementării 

GDPR.  

 

 

 

Puteți obține 

GRATUIT o 

evaluare 

preliminară a 

companiei dvs. 

prin completarea 

formularului 

disponibil pe site- 

ul 

startlawyers.com



CONTACT

Separat de serviciile de implementare GDPR, putem pune la dispoziția clienților care nu doresc 

implementarea personalizată, la costuri minime, materialele necesare conformității cu GDPR . Astfel, 

la prețuri accesibile, vă putem oferi tipizate, modele de clauze privind protecția datelor cu caracter 

personal sau putem verifica pentru dvs. conformitatea contractelor sau a documentelor companiei cu 

legislația aplicabilă.

+40 745 628 555 
+40 745 750 609 


