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O firma din cinci face înca ‘reglaje’ pentru GDPR. Maravela & Asociații:

Colaborarea cu clienții nu se limiteaza la relaționarea cu departamentul legal. Avem

ședințe de brainstorming pentru realizarea produselor care sa raspunda cât mai bine

nevoilor și cerințelor fiecarui client

Companiile sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile necesare respectarii prevederilor Regulamentului

(UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal. Dana Radulescu, Partener Maravela &

Asociații, a constatat ca aspectele cele mai sensibile în aplicarea masurilor impuse de GDPR sunt legate de

carențele modului de procesare a datelor, asigurarea confidențialitații, securizarea consimțamântului,

stocarea acestor date. ”Din punctul nostru de vedere, masurile în vederea depașirii unor astfel de aspecte

constau în implementarea unor politici stricte și clare cu privire la modalitațile de utilizare (și de catre cine

anume), pseudonimizare, arhivare, criptare etc.”, puncteaza avocatul. 

“Clienții noștri, deși nu și-au încheiat procedurile și nu au reglat pâna în prezent toate aspectele legate de noutațile

aduse de GDPR, sunt în faze avansate ale acestui proces. Este necesara o analiza minuțioasa și atenta, dat fiind

caracterul de noutate al regulamentului. Estimam la 20% procentul ramas pentru finalizarea implementarii”,

declara și Gelu Maravela, Managing Partner Maravela & Asociații.

În proiectele pe care le-au avut în lucru, profesioniștii casei de avocatura au acordat consiliere în analiza

perspectivei necesitații unui ofițer de protecția datelor cu caracter personal;  în identificarea activitaților din cadrul

companiei pentru care se proceseaza datele cu caracter personal; în identificarea tipurilor de informații cu caracter

personal, a persoanelor care proceseaza aceste date.

De asemenea, specialiștii au urmarit unde sau catre cine sunt transferate datele și în ce scopuri. Avocații au evaluat

riscurile și au propus soluții pentru eliminarea acestora etc. „Colaborarea buna și eficienta cu avocații in-house este

esențiala pentru o implementare de succes. Regulamentul fiind nou, nu exista înca experți în acest domeniu.

Colaborarea cu clienții noștri nu se limiteaza la relaționarea cu departamentul legal al acestora ci și cu

responsabilii altor departamente, precum IT, marketing, financiar și resurse umane. Avem în general o relație de

colaborare foarte buna cu toți aceștia, ne întâlnim deseori pentru ședințe de brainstorming în urma carora sa

realizam un produs care raspunde cât mai bine nevoilor și cerințelor fiecarui client în parte”, precizeaza Dana

Radulescu.

La rândul sau, Gelu Maravela amintește faptul ca firma deține în portofoliu clienți care au registru intern

permanent și care și-au numit responsabil cu protecția datelor. “De asemenea, analizam aspecte privitoare la

prelucrarea acestora. Este prematur sa ne pronunțam cu privire la situații noi, fluxuri de prelucrare, transferuri

externe, prelucrari de date personale care excedeaza sfera ‘oficiala’ a prelucrarii avuta în vedere”, mai spune

avocatul.
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Cele mai complicate sunt proiectele clienților din sfera B2C

Intrarea în vigoare, la 25 mai, a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal va

avea un impact semnificativ asupra activitații companiilor și instituțiilor, Gelu Maravela fiind de parere ca, din

punct de vedere calitativ, toate industriile sunt afectate la fel. ”Sunt aceleași masuri de implementat în aceeași

perioada data. Cantitativ însa, sunt afectate diferit prin prisma gradului de implicare în proceduri cu date personale.

Printre domeniile mai „afectate” se numara Telecom, e-commerce, farma, banking, financial services etc.”, explica

Managing Partner-ul Maravela & Asociații.

În prezent, echipa dedicata practicii de Data Protection este formata din patru avocați, coordonator fiind partenerul 

Dana Radulescu. “Avem doi avocați care sunt în curs de certificare ca Data Protection Officers. Avem, de

asemenea, colaborari cu firme de IT care asigura servicii complete și profesionale de securitate în ceea ce privește

datele, pentru a putea furniza, la rândul nostru, servicii integrate clienților noștri”, subliniaza Dana Radulescu.

Specialiștii Maravela & Asociații furnizeaza servicii care vizeaza GDPR catre corporații care dețin volum crescut

de activitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal. “Cele mai complicate proiecte, prin prisma volumului

crescut de aspecte de urmarit și analizat, sunt proiectele pentru clienții din sfera B2C”, arata Partenerul Maravela

& Asociații.

Munca în astfel de mandate este una complexa, implicând de foarte multe ori colaborari cu avocați din alte

jurisdicții. “În ultimul an am avut astfel de colaborari. Colaborarile intervin în cazul în care sunt companii

multinaționale, iar programele și politicile de implementare au fost inițiate de catre firma „mama”. Astfel, am

colaborat cu avocați din jurisdicții precum Elveția, Germania, Austria, Franța și Marea Britanie”, subliniaza Gelu

Maravela.

Maravela|Asociații este una dintre casele de avocatura  tinere care a reușit sa se impuna într-un timp scurt în “liga

mare” a  avocaturii de business. Înca de la aparitia sa pe piața, firma a avut de  la an la an o creștere substanțiala,

adoptând o strategie care pâna  acum și-a dovedit eficiența. Succesul se datoreaza unei cunoasteri în  detaliu a

realitaților mediului de afaceri si a legislației și practicii  aferente, la care se adauga o abordare orientata catre

client  inovatoare si creativa. În spatele succesului se afla, totodata,  nenumarate ore de munca asidua si efort

sustinut al întregii echipe, sub  coordonarea avocaților asociați.

În luna martie, Maravela|Asociații a fost desemnata “Firma de avocatura a anului în Europa de Est și Balcani”

de catre The Lawyer, firma fiind și Highly Commended pentru “European Law Firm of the Year 2018”. În 2017, 

Maravela|Asociații fusese desemnata Firma anului in Romania de catre publicatia internationala The Lawyer.
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