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The “Regula�on on the protec�on of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data” (General Data Protec�on Regula�on – 
GDPR) shall replace the current legisla�on on data protec�on 
applicable at EU level (Direc�ve 95/46/EC) and at na�onal level 
(Law 677/2001) and shall apply from 25 May 2018, directly and 
in its en�rety in all EU member states. 

The GDPR rules will impact almost all private sectors processing 
by organiza�ons in the EU or by organiza�ons outside the EU 
that target EU residents. The accountability principle is at the 
heart of the new GDPR rules and emphasizes that organisa�ons 
will need to be able to demonstrate that they have analysed the 
GDPR's requirements in rela�on to their processing of personal 
data and that they have implemented a system that allows them 
to achieve compliance. 

Severe fines cons�tute a serious signal for organiza�ons to start 
compliance and implementa�on measures in view of the GDPR 
calendar. Infringements of GDPR rules shall be subject to 
maximum fines of up to EUR 20 million or up to 4 % of the total 
worldwide annual turnover of the preceding financial year, 
whichever is higher. 

Dedicated support for your GDPR prepara�ons  

New GDPR Regula�ons

“Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date” (Regulamentul General privind 
Protecția Datelor – GDPR) va înlocui legislația actuală privind 
protecția datelor aplicabilă la nivel UE (Direc�va 95/46/CE) și la 
nivel național (Legea 677/2001) și se va aplica începând de la 25 
mai 2018 direct și integral în toate statele membre UE. 

Regulile GDPR vor impacta aproape toate procesările de date 
personale efectuate de organizații din UE sau organizații din afara 
UE care vizează rezidenți UE. Principiul responsabilității este de 
esența noilor reguli GDPR și pune accentul pe faptul că 
organizațiile vor trebui să demonstreze că au analizat cerințele 
GDPR cu privire la procesarea de date personale și că au 
implementat un sistem care le permite să asigure conformitatea. 

Amenzile severe cons�tuie un semnal serios pentru organizații în 
a iniția măsuri de conformitate și implementare ținând cont de 
calendarul GDPR. Încălcarea regulilor GDPR va atrage amenzi 
maxime de până la 20 milioane de Euro sau până la 4% din cifra 
de afaceri anuală a anului financiar precedent, oricare din aceste 
praguri este mai mare.

Suport dedicat pentru prega�rile GDPR   

Abordarea noastră pe etape  Our phased approach 

Our team of lawyers is on track to follow the legisla�ve changes 
in the data protec�on field and can help you with advice on the 
road to achieve compliance and overcome any obstacles.

Personal data mapping and inventory 

Assistance in iden�fying categories of processed personal data 
and categories of data subjects, including a descrip�on of 
processed personal data.  
Determining if personal data is disclosed to other en��es and 
considering the permi�ed ac�ons of those en��es in rela�on to 
the processed personal data. 

Echipa noastră de avocați este la curent cu modificările 
legisla�ve din domeniul protecției datelor cu caracter personal și 
vă stă la dispoziție cu recomandări pentru îndeplinirea normelor 
de conformitate și depășirea oricăror obstacole. 

Maparea datelor personale și inventar 

Asistența în iden�ficarea categoriilor de date personale procesate 
și categoriilor de persoane vizate, incluzând o descriere a datelor 
personale procesate.  
Asistența în stabilirea datelor personale dezvăluite către alte 
en�tăți, după caz, și luarea în considerare a acțiunilor permise a 
acestor en�tăți în relația cu datele personale procesate. 
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Records of processing ac�vi�es 

Iden�fying the various purposes of personal data processing.  
Linking personal data categories with processing ac�vi�es and 
assistance in preparing specific records.  
Preparing review procedures regarding the records, allowing 
updates as necessary. 

Privacy impact assessment 

Preforming a preliminary analysis on the need for a privacy 
impact assessment 
If necessary, conduc�ng an assessment of the impact of 
processing opera�ons on the protec�on of personal data (new 
GDPR rules) having as main scope the iden�fica�on of the 
internal processes implying data processing, but also of the 
derived possible risks. The assessment shall include conclusions 
and recommenda�ons in view of ensuring the personal data 
protec�on.

Privacy by design 

Iden�fying the ac�vi�es of the organisa�on and applying the 
privacy by design approach in the change of internal processes   
Assistance in crea�ng appropriate measures under the new 
approach

Privacy by default 

Preliminary analysis on the adequacy of personal data 
processing 
Considering the principle of default minimisa�on, assistance in 
preparing solu�ons for personal data minimisa�on, security and 
access control 

Reten�on of personal data 

Analysing current reten�on periods for various categories of 
personal data 
Verifying the internal procedures on reten�on and personal data 
disposal  
Making recommenda�ons related to data reten�on periods and 
personal data disposal methods in view of the new GDPR rules 

Profiling 

Checking if there are cases of automated profiling with use of 
personal data 
Analysing the legal grounds for personal data processing for 
profiling purposes and providing recommenda�ons on ensuring 
personal data protec�on in profiling ac�vi�es 

Evidențele ac�vităților de prelucrare  

Iden�ficarea scopurilor diverse ale prelucrării de date personale.  
Stabilirea legăturilor între categoriile de date personale și 
ac�vitățile de procesare și asistență în pregă�rea de evidențe 
specifice. Pregă�rea procedurilor de revizuire cu privire la 
documentația existentă, permițând modificări acolo unde este 
cazul.

Evaluarea impactului asupra protecției datelor  

Desfășurarea unei analize preliminare cu privire la necesitatea 
derulării unui studiu de impact. 
După caz, desfășurarea unei evaluări a impactului operațiunilor de 
procesare asupra protec�ei datelor personale (noile reguli GDPR) 
având ca scop principal iden�ficarea proceselor interne implicând 
procesare de date, dar și riscuri posibile derivate. Evaluarea va 
include concluzii și recomandări în vederea asigurării protecției 
datelor personale. 

Privacy by design – Asigurarea protecției datelor începând cu 
momentul conceperii  

Iden�ficarea ac�vităților organizației și implementarea 
principiului de asigurare a protecției datelor începând cu 
momentul conceperii în cadrul modificărilor proceselor interne.     
Asistența în crearea de măsuri adecvate în noua abordare.  

Privacy by default – Asigurarea protecției datelor în mod implicit 

Analiza preliminară cu privire la gradul de adecvare a procesării 
datelor personale.   
În aplicarea principiului pseudonimizării, asistența în pregă�rea 
soluțiilor pentru pseudonimizare, securitate și controlul 
drepturilor de acces.

Stocarea de date personale  

Analiza perioadelor actuale de stocare pentru diferite categorii de 
date personale.  
Verificarea procedurilor interne de stocare și dispoziție a datelor 
personale.
Emiterea de recomandări cu privire la perioadele de stocare a 
datelor personale și metodelor de dispoziție de date personale în 
vederea noilor reguli GDPR.

Crearea de profiluri  

Verificarea cazurilor în care se crează profiluri automate ca urmare 
a procesării de date personale. 
Analiza temeiurilor juridice pentru procesarea de date personale 
în scop de creare de profiluri și emiterea de recomandări cu privire 
la asigurarea protecției datelor personale în cadrul ac�vităților de 
creare de profiluri.
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No�fica�on and detec�on of personal data breaches 

Review of exis�ng policies on detec�ng and reac�ng to personal 
data breaches 
Preparing a template no�fica�on of a personal data breaches to 
the supervisory authority and where the case may be to data 
subjects 
Furthermore, we can assist in crea�on of strategies aiming to 
minimize damage in case of data security breach
We assist you with procedural aspects if your business becomes 
the subject of li�ga�on

Verifica�on of data processors and data processing agreements 

Analysing the measures used by a data processor for the 
protec�on of personal data 
Providing recommenda�ons on the legal grounds for entrus�ng 
personal data processing to a data processor 
Legal analysis of documenta�on used in rela�on with data 
processors in respect to GDPR requirements 
Preparing a template data processing agreement 
Assistance to cloud compu�ng clients and providers in rela�on 
to the data protec�on implica�ons of cloud compu�ng. 

Legal grounds for personal data processing 

Analysis of the purposes and legal grounds of processing certain 
categories of personal data 
Preparing templates of consent / withdrawal of consent clauses 

No�fica�on obliga�on 

Analysis of exis�ng methods of complying within the obliga�on 
to inform data subjects of the processing of their personal data 
Preparing templates of no�fica�on  
Recommenda�on on the use of no�fica�on as per GDPR 
requirements

Interac�on with data subjects 

Analysis of reac�on procedures within the organiza�on in case 
of data subject requests for access to rec�fica�on, restric�on, 
dele�on and transmission of personal data 
Preparing a policy on reac�ng to data subjects requests related 
to the processing of their personal data

 

No�ficarea și sesizarea încălcării securității datelor cu caracter 
personal  

Revizuirea poli�cilor existente în legatură cu detectarea și acțiunile 
necesare în cazul încălcării securității datelor personale. 
Pregă�rea unui formular standard de no�ficare a încălcării 
securității datelor personale în atenția autorității de supraveghere 
și după caz, în atenția persoanelor vizate. 
Putem asista în crearea de strategii de minimizare a prejudiciului în 
caz de încălcare a securității datelor personale.
Asistența în aspectele procedurale în caz de li�giu. 

Verificarea procesorilor de date și contracte de procesare de date 

Analizarea măsurilor u�lizate de un procesor de date pentru 
protecția de date personale. 
Emiterea de recomandări asupra temeiurilor juridice în 
încredințarea procesării de date personale către un procesor de 
date. Analiza legală a documentației u�lizate în legătură cu 
procesorii de date în vederea  conformității cu cerințele GDPR. 
Pregă�rea unui contract de procesare de date.  
Asistența clienților și furnizorilor de cloud compu�ng în legatură 
cu implicațiile de protecția datelor în cloud compu�ng.  

Temeiuri legale pentru procesarea de date personale  

Analiza scopurilor și temeiurilor legale ale procesării anumitor 
categorii de date personale. 
Pregă�rea de clauze standard de consimțământ / retragere a 
consimțământului.

Obligația de no�ficare  

Analizarea metodelor existente de conformare cu obligația de a 
informa persoanele vizate asupra procesării datelor lor personale. 
Pregă�rea unui model de no�care.   
Recomandări cu privire la no�ficare în conformitate cu cerințele 
GDPR. 

Interacțiunea cu persoanele vizate  

Analiza procedurilor de reacție în cadrul organizației în cazul în 
care persoanele vizate solicită acces la rec�ficarea, restrângerea, 
ștergerea și transmiterea datelor personale. 
Pregă�rea unei poli�ci de reacție în legătură cu cererile 
persoanelor vizate cu privire la procesarea datelor lor personale.  
Deși în principiu interacțiunea cu persoanele vizate se va desfășura 
fără costuri, trebuie stabilite acele cazuri exceptate în care cererile 
persoanelor vizate pot fi considerate excesive și prin urmare 
costuri trebuie luate în considerare. 
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Although in principle the interac�on with data subjects should 
occur without costs, it should be clearly established those cases 
of excep�on where it is deemed that the request of data 
subjects is being excessive and therefore costs are to be 
considered 

Transfer of personal data to third countries 

Analysis of cases involving a transfer of personal data outside 
the EU 
Determining the legal grounds for a transfer of personal data to 
third countries 
Preparing templates consent clauses for acceptance of a transfer 
of personal data or other legal instruments permi�ng a transfer 
of personal data to third countries 
Addressing the privacy challenges faced during cross - border 
data flows (e.g. Binding Corporate Rules, Standard Contractual 
Clauses). 

Personal data security and data protec�on policies  

Analysis of measures applied within the organiza�on for 
personal data protec�on 
Recommenda�on on personal data protec�on measures as per 
GDPR requirements 
Verifying policies used in rela�on to data protec�on and 
preparing a policy on personal data security

Training 

Preparing and carrying out training in personal data protec�on 
area addressing both general-applicability aspects and those 
relevant for various business units. This covers both informing 
the employees on how their data is processed (informa�on and 
consent forms) and instruc�ng the employees on the rules for 
handling personal data in their ac�vity (privacy policies). 

Organisa�on 

Analysis of the company's structure in the context of personal 
data protec�on organisa�on 
Preparing an organisa�onal scheme 
Recommenda�on on assigning roles within the organisa�on 
related to personal data protec�on

Data protec�on officer (DPO)

Analysis in order to determine whether or not a DPO must be 
appointed 
Delivering a specialised professional trainings for DPO 
Offering support to exis�ng DPO  

Transferul de date personale către state terțe  

Analiza cazurilor implicând transferul de date personale în afara 
UE. 
Determinarea temeiurilor legale pentru transferul datelor 
personale către state terțe. 
Pregă�rea de clauze standard sau alte instrumente legale pentru 
acceptarea transferului de date personale către state terțe. 
Analiza aspectelor de protecția datelor în cadrul transferurilor 
transfrontaliere (ex. Reguli corpora�ste obligatorii, clauze 
contractuale standard). 

Securitatea datelor personale și poli�cile de protecția datelor  

Analiza măsurilor aplicate în cadrul organizației pentru protecția 
datelor personale. 
Recomandări în legătură cu măsurile de protecție a datelor 
personale conform cerințelor GDPR. 
Verificarea poli�cilor u�lizate în legătură cu protecția datelor 
personale și pregă�rea unei poli�ci de securitate a datelor 
personale. 

Training 

Pregă�rea și desfășurarea de training în domeniul protecției 
datelor personale adresând atât aspecte de aplicabilitate generală 
dar și aspecte relevante pentru diverse arii de business. Aceasta 
acoperă atât informarea angajaților asupra felului în care datele 
lor sunt procesate (formulare de informare și consimțământ) și 
instruirea angajaților asupra regulilor de administrare a datelor 
personale în ac�vitatea acestora (poli�ci de securitate).

Organizația  

Analiza structurii companiei în contextul protecției de date cu 
caracter personal. 
Pregă�rea unei scheme la nivelul organizației.   
Recomandări în alocarea de roluri în cadrul organizației în legătură 
cu protecția de date personale. 

Responsabilul de protecția datelor 

Analiza pentru a determina dacă este necesară sau nu 
desemnarea unui responsabil cu protecția datelor.  
Desfășurarea de training pentru responsabilul cu protecția 
datelor.  
Suport acordat responsabilului cu protecția datelor.  
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Consulta�on with the supervisory authority 

Analysis of the need to consult planned data processing 
opera�ons with the supervisory authority. Complementarily, we 
addressing data protec�on inquiries to the Supervisory 
Authority.  
Preparing dra� documents necessary to conduct a consulta�on 
Represen�ng the client in the consulta�on process with the 
supervisory authority. 
Assis�ng during audits carried out by the data protec�on 
authority. We use our detailed knowledge of relevant legisla�on 
to encourage the authori�es to carry out their ac�vi�es fairly, 
and aim to help reduce the disrup�on to your business.  

Pseudonymiza�on 

Analysis of the need to pseudonymise certain categories of 
personal data 
Analysis of methods and scope of using pseudonymiza�on data

Con�nuous compliance   

We can monitor the entry into force of any new regula�ons at 
EU and na�onal level as regards the personal data protec�on 
and adapt these amendments as per the agreed ac�on plan. 
Data protec�on shall be adapted to the ac�vity and the specific 
industries you ac�vate on (e.g. banking, automo�ve, energy, 
pharmaceu�cal, manufacturing and retail, marke�ng, online, IT, 
transporta�on and logis�cs, public sector). 
We could help you tackle data protec�on issues you encounter 
in the course of carrying out your daily business, whether in 
contract dra�ing, managing disclosure to third par�es or 
handling the enhanced individuals' rights under the new GDPR 
rules. 

Consultări autoritatea de supraveghere  

Analiza nevoii de a consulta autoritatea de supraveghere asupra 
operațiunilor de procesare de date planificate. În mod 
complementar, putem adresa întrebări sau solicitări de informa�i 
în atenția autorității de supraveghere.  
Pregă�rea dra�urilor de documente pentru a realiza o cercetare 
cu autoritatea de supraveghere 
Reprezentarea clientului în procesul de consultare cu autoritatea 
de supraveghere. 
Asistența la controalele inițiate de autoritatea de supraveghere. 
Ținând cont de legislația aplicabilă, vom încuraja autoritățile să își 
desfășoare ac�vitatea în mod corect, evitând perturbarea 
ac�vității organizației.  

Pseudonimizare  

Analiza necesității de a pseudonimiza anumite categorii de date 
personale.  
Analiza metodelor și scopului pseudonimizării.  

Conformitate con�nuă    

Putem monitoriza intrarea în vigoare a oricăror reglementări la 
nivel UE și național cu privire la protecția datelor personale și 
adapta aceste modificări conform planului de acțiune agreat. 
Protecția datelor va fi adaptată la ac�vitatea și la industriile 
specifice în care ac�vează organizația (ex. bancar, auto, energie, 
farmaceu�ce, producție și vânzare, marke�ng, online, IT, transport 
și logis�că, sector public). 
Putem să adresăm aspectele de protecția datelor care pot 
apărea în cadrul ac�vităților de zi cu zi, fie prin redactare de 
contracte, ges�onarea dezvăluirii de date personale către terțe 
părți sau tratamentul drepturilor sporite ale persoanelor vizate 
în baza noilor reguli GDPR. 
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