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Departamentul de data protection al Maravela|Asociatii, recunoscut pe piața de

profil 

Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation - GDPR) asigura

dreptul persoanelor vizate de a obtine informatii clare si cuprinzatoare cu privire la scopul si modul în care

le sunt prelucrate datele personale. Aplicabil tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, acesta va intra

anul viitor în vigoare în România, la data de 25 mai 2018 și vizeaza toate tipurile de entitați (private,

publice, ONG-uri). 

În acest context, experții Maravela|Asociații au fost chemați sa se implice într-o serie de proiecte privind

procedurile de compliance cu privire la GDPR. În paralel, aceștia lucreaza la audituri și politici de conformare cu

noile reglementari pentru mai mulți clienți de mari dimensiuni.

Avocatul Mihai Buciuman, Managing Associate responsabil cu practica de data protection, a participat în calitate

de lector la Forumul Profesional privind GDPR organizat de Institutul Național de Control Intern (INCIR) și la

evenimentul TeCOMM eCommerce Conference & Expo, dezbatând pe larg zonele gri și interpretabile ale GDPR și

furnizând idei și sfaturi privitoare la implementarea acestuia.

De asemenea, Asociația Româna a Magazinelor Online (ARMO) a apelat la serviciile firmei în scopul redactarii

unui Ghid explicativ cu privire la GDPR, pentru a acorda consultanța membrilor cu privire la aspecte punctuale și

programe de compliance, precum și pentru a participa la elaborarea propunerilor și punctelor de vedere ale ARMO

privind proiecte de acte normative în domeniu.

„GDPR aduce schimbari considerabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, aducând obligații

noi pentru procesatorii acestora și amenzi substanțial crescute. O buna înțelegere a prevederilor GDPR și o

corecta aplicare a acestora sunt esențiale. Avem din ce în ce mai mulți clienți, fie noi, fie deja în portofoliu, care

ne solicita asistența în acest domeniu, ducând firesc la o creștere exponențiala a activitații departamentului de

data protection.”

Alina Popescu, Managing Partner al Maravela|Asociații

„GDPR reprezinta o reala provocare din perspectiva interpretarii corecte și a implementarii acestuia, ceea ce

presupune o reanalizare si ajustare a întregului proces de business al clienților, din perspectiva colectarii,

prelucrarii si stocarii datelor. Pentru a fluidiza procesul implementarii GDPR și pentru a minimiza riscul

amenzilor, suntem bucuroși sa ne implicam activ în acest context, nu doar direct, pentru clienții noștri ci și

indirect, prin participarea la diverse evenimente și realizarea materialelor de specialitate.”

Mihai Buciuman, Managing Associate al Maravela|Asociații
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Mai multe informatii echipa și serviciile Maravela|Asociații sunt disponibile la http://www.maravela.ro.
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