
www.dcwebdesign.ro

@dcwebdesign @dcwebexperts

Iti recomandam sa
implementezi in site-ul tau cei 

5 pasi obligatorii
Informarile privind conditiile de utilizare al unui site si informarile privind stocarea si
prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt aspecte obligatorii cuprinse in legislatia

din tara noastra.
Nerespectarea acestora si nu numai, pot atrage amenzi substantiale din partea

organelor abilitate.
Agentia noastra va poate ajuta cu implementarea celor 5 pasi si cu consiliere,
insa insa ramane in continuare raspunderea dumneavoastra cu privire la ce informatii

afisati pe site sau modul in care va vindeti produsele sau serviciile.
De asemenea, purtati responsabilitatea respectarii intregului regulament

GDPR.

DC WEB DESIGN
poate implementa pentru tine

cei 5 pasi obligatorii.

Ce schimbari vizibile vor exista
pe site-uri?

Mesaj tip pop-up cu alerta
cookie si butoane de 
inchidere, detaliere sau
acceptare.

Adaugare
meniu si pagina cu termeni
si conditii de utilizare ai
site-ului.

Adaugare
meniu si pagina privind
prelucrarea datelor cu caracter
personal.

Adaugare
casuta de acceptare a
termenilor si conditiilor in
formularele de
contact/comanda.

Adaugare meniu si pagina 
politica de utilizare 
Cookie-uri.

Sanctiuni

Nerespectarea politicii GDPR poate conduce la amenzi
de pana la 20.000.000 euro sau 4% din cifra de afaceri.

Cu privire la tipul de date colectate, GDPR largeste spectrul de date incluse sub sigla
“personale”, fiind din aceasta perspectiva cea mai stricta reglementare europeana de
pana acum. Noua lege defineste datele personale ca incluzand orice fel de informatie
despre o persoana fizica care poate duce, direct sau indirect, la identificarea acestei
persoane. In aceasta categorie sunt incluse numele, numerele de identificare, date
despre locatie dar si orice tip de identificator online care este specific din punct
de de vedere fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei

anumite persoane fizice. 

Redefinirea tipurilor de date
colectate de site-urile online

Date personale si acord
Din perspectiva business-urilor care isi desfasoara activitatea in mediul online,

noul regulament va avea impact asupra

tipului de date personale colectate despre utilizator
si

modului in care utilizatorul isi ofera acordul pentru colectarea acestor date.

Colectare

Consultare

Inregistrare

Structurare

Stocare

Semnificatia datelor cu caracter personal si
prelucrarea lor

Orice informatie cu privire la o persoana fizica identificata sau identificabila este
considerata ca fiind cu caracter personal.

Orice operatiune asupra datelor personale (cum ar fi colectarea, inregistrarea,
structurarea, stocarea, consultarea etc.) este considerata prelucrare.

GDPR = Regulamentul (UE) 2016/679 al parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie

a acestor date.

GDPR se va aplica direct in Romania incepand cu data de 25 mai 2018.

Ce inseamna?

De cand?

5 pasi de urmat
pentru ca site-ul tau

sa nu fie sanctionat de GDPR


