GDPR Complet lansează o comunitate online pentru
responsabilii de protecția datelor
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Pentru a completa oferta de cursuri și servicii de consultanță disponibile pe
piață la ora actuală, GDPRComplet a lansat Comunitatea DPO, o platformă
online care se vrea a fi un punct de întâlnire între responsabilii de protecția
datelor și experți GDPR.
Pentru a completa oferta de cursuri și servicii de consultanță disponibile pe piață la
ora actuală, GDPRComplet a lansat Comunitatea DPO, o platformă online care se vrea
a fi un punct de întâlnire între responsabilii de protecția datelor și experți GDPR.
Fondatorii acestei comunități și-au propus să creeze un spațiu online pentru
persoanele care au obținut o certificare DPO sau au urmat cursuri în domeniu și vor săși răspundă la probleme punctuale din viața de zi cu zi pe teme de conformare la
GDPR - atât din domeniu legal cât și din IT.
‘Ne întâlnim adesea cu responsabili de protecția datelor care deși au participat la un
curs GDPR și au cumpărat și completat un set de documente inițiale se simt în
continuare depășiți de partea practică a procesului de conformare. Asta pentru că aici
nu mai vorbim neapărat de lucruri care se rezolvă doar prin plata unui curs sau
cumpărarea unei proceduri.’ a declarat Ionel Orza, manager de proiect în cadrul
GDPRComplet.
Comunitatea are în esență formatul unui forum de discuții în care orice responsabil de
protecția datelor poate adresa cele mai concrete întrebări la care să răspundă atât
echipa de specialiști a GDPRComplet cât și ceilalți membrii ai comunității.
În cadrul echipei de experți GDPR avem oameni cu peste 20 de ani de experiență în
domeniul managerial, juridic și IT. Sunt oameni care au deja experiența unor
implementări complexe de GDPR atât în corporații multinaționale cât și în instituții
publice. În plus, orice membru al comunității se poate implica în conversație
facilitându-se astfel și schimbul de know-how și bune practici în domeniu, a declarat
Ionel Orza, manager de proiect în cadrul GDPRComplet.
Momentan Comunitatea DPO numără un grup de cca 200 de membrii iar fondatorii
încă oferă gratuit accesul pe un an de zile celor care se înscriu în viitorul apropiat.
GDPRComplet este un proiect care s-a născut prin parteneriatul dintre Amplusnet SRL,

o companie cu peste 15 ani de experiență în industria de software și Centrul pentru
Protecția Datelor. Echipa și-a propus să ofere servicii complete de implementare
GDPR. De la cursuri și implementări directe până la consultanță pentru DPO și
instrumente software pentru GDPR.
Despre Amplusnet
Amplusnet este o companie cu capital integral romanesc, fondata in 2003, care are ca
obiect de activitate dezvoltarea de solutii informatice pentru imbunatatierea
proceselor de afaceri si consultanta in IT.

Amplusnet

Ionel Orza - Director Vanzari
sales@cyclope.ro
0745508673

Image not readable or empty
AMPLUSNET
/var/www/html/storage/comunicate/pictures/companies/size_100x100/company.png

http://www.cyclope.ro

