
GDPR φ
Complet si natural.



Concept
GDPR φ înseamnă o abordare cuprinzătoare, evolutivă, vie, asupra GDPR în afacerea Dumneavoastră. 

Scopul nostru este ca implementarea unui Sistem de Management al Protecției Datelor să fie făcută integrat și
natural, în funcție de gradul de maturitate și tipul de business.

  φ reprezintă și numărul lui Fibonacci, sau rația sau numărul de aur, este prezent în natură și în toate domeniile de
activitate (mai ales în arhitectură și design), și reprezintă armonie, echilibru.

Unicitate

Integralitate
Avem capabilitatea și expertiza necesare unei abordări
unitare și integrate a aspectelor juridice, procedurale și

mai ales a celor tehnice.
Asigurăm un pachet unitar de servicii, de la auditul inițial,

la recomandarea de măsuri tehnice și organizaționale,
până la crearea si mentenanța unui sistem viu de

management.

Pentru ca specialiștii noștri au un nivel de maturitate
profesională foarte ridicată, ne putem mula stilului

Dumneavoastră de lucru.
Avem alocare dinamică de lucru și ne putem mula pe

posibilitatea Dumneavoastră de a lucra. 
Asta ne face Unici.

Flexibilitate

Relevanță
Oamenii noștri au zeci de ani de experiență în domeniul
securității și al Data Privacy, în medii foarte complexe.

Asta înseamnă că veți primi suport avizat și soluții
optimizate din practică, și veți primi recomandări aliniate
cu businessul Dumneavoastră, dar respectând cele mai 

bune practici.

Consistență
Oamenii noștri au certificări recunoscute internațional în

materie de GDPR și de Data Privacy.
Recomandările venite din experiență, dar aliniate la cele

mai bune practici internaționale asigură un sistem
coerent.

Beneficii
Claritate

Aducem claritate în toate procesele unei companii în ceea
ce privește prelucrarea de date cu caracter personal.

Eficiență
Integrăm toate aspectele legate de conformitatea

GDPR, de la primul pas până la optimizarea continuă, la
o fracțiune din costurile marilor case de consultanță.

Siguranță Continuitate
Suntem printre putinii furnizori care își permit sa aibă o

abordare relevantă, și anume, vă suntem parteneri de la
primul pas, în mod continuu.

Cu noi aveți un partener sigur, validat de industrie.
Suntem Unicii furnizori de consultanta GDPR cu oameni
care muncesc în mediul companiilor multinaționale, cu

experiență în lucrul cu Autoritatea.

InnoNexus este unica casă de consultanță care furnizează valoare exclusiv cu ajutorul executivilor din organizații
cu nivel înalt de maturitate și strict reglementate. Aceștia sunt Chief Executive Officers, Manageri de securitate,
Manageri de conformitate, Data Privacy Officers, Arhitecți de soluții cu ani de experiență în proiecte complexe. 

Suntem foarte selectivi atât cu experții noștri, dar și cu clienții.
Furnizăm valoare foarte ridicată și solicităm clienților noștri angajament în implementarea GDPR.

 



Abordarea GDPR φ este una completă

Elaborăm Registrul Procesărilor de date cu caracter personal, pentru asigurarea conformității cu articolul
30 din regulament.
Evaluăm procesele de afaceri prin care se prelucrează date cu caracter personal.
Evaluăm cum se realizează acestea în viata de zi cu zi.
Identificăm datele cu caracter personal prelucrate în fiecare proces de afaceri.
Identificăm temeiul legal al prelucrării, cât și categoriile de date prelucrate la nivelul fiecărui proces în parte
(generale sau speciale).
Identificăm calitatea în care prelucrați date cu caracter personal (operator/ împuternicit)
Trasăm linii directoare pentru inventarierea activităților de prelucrare
Evaluăm impactul asupra vieții private, în ceea ce privește activitatea de procesare
Evaluăm riscurile asupra afacerii dumneavoastră (Modelare amenințări, Identificare amenințări în mod
integrat și total, dpdv confidențialitate, integritate, disponibilitate).
Furnizăm un Raport consolidat de Conformitate tehnic și juridic, cu focus pe elementele cheie ale regulamentului,
Cerințe de conformitate cu GDPR / Status actual / Riscuri & implicații / Acțiuni recomandate.

Oferim măsuri tehnice și organizatorice relevante, integrate într-un 
Sistem de Management al Protecției Datelor.

01 Audit

Vom pune fundația unui Sistem al Managementului Protecției Datelor (DPMS)
Vom actualiza sau defini procedurile și procesele necesare atingerii conformității cu GDPR
Vom defini cadrul de reglementare al politicii privind datele cu caracter personal. Definim sunt elementele de
baza ale unui sistem integrat.
Vă vom învăța cum să tratați drepturile persoanelor vizate și cum sa interacționați cu aceștia?
Vom trata transferuri de date cu caracter personal
Vom trata conformitate cu terții. Vă vom învăța cum să impuneți cerințe terților. (persoane împuternicite,
furnizori)
Vă vom ajuta să vă organizați intern.
Vă vom învăța cum să răspundeți la incidente de securitate și cum să interacționati cu autoritățile.
Vă vom recomanda acțiuni tehnice pentru minimizarea riscurilor, cum ar fi:
Măsuri tehnice pentru securitate fizică.
Măsuri tehnice pentru securitate IT (reconfigurare sisteme IT, arhitecturi)
Tehnologii de securitate cibernetică, alte tehnologii IT (backup, replicare, antimalware, DLP, samd)
Vom implementa un program de conștientizare continuă pentru angajați.

02 Construcție



Evaluăm schimbările în organizație și recomandăm schimbări tehnice, legale și procedurale.
Preluăm rolul de Data Privacy Officer (sau de suport pentru DPO) pentru atribuțiile prevazute la Art. 38 și 39 din
GDPR.
Monitorizăm ca sistemul de procese si proceduri să se întâmple în viața de zi cu zi în afacere
Monitorizăm ca implementarea soluțiilor tehnice sa se efectueze în mod corect și relevant.
Evaluăm periodic nivelul consolidat de conformitate cu GDPR (după metoda PDCA – Plan – Do – Check – Act).
Consiliem angajații cu privire la problemele de protecție a datelor și creștem gradul de conștientizare a
confidențialității în organizație.
Ajutăm la menținerea relației cu Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.
Ajutăm la răspunsul solicitărilor terților cu privire la protecția datelor.

03 Evoluție

Profile consultanți
Chief Information Officer IT Operations Manager

15 si 20 ani în management operațional IT și de securitate
cibernetică

People manager a 15-20 specialiști de infrastructură sau
de securitate

Mentoring și management oameni
Analiză și planificare de proiecte complexe

Guvernanță IT
Management calitate servicii IT

Management KPI versus ITIL / Cobit

15 si 20 ani în Guvernanta IT
Banking

Mentoring și management oameni
Planificare strategică

Analiză și planificare de proiecte complexe
Programe / Sisteme de continuitate a afacerii

Guvernanță IT 
Management calitate servicii IT

Management KPI versus ITIL / Cobit

CISO
15 - 20 ani în managementul securității în medii

multinaționale
10 ani experiență în evaluarea și implementarea de

soluții complexe de securitate
Mentoring și management oameni

Coordonare echipa SOC
Managementul securității informației

 Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor aferente
securității informației

 

DPO
Specialist în Securitatea Informațiilor/ Protecția Datelor

Între 15 - 20 ani experienta în
Managementul riscurilor aferente

Securității Informațiilor și Protecției Datelor
Experienta practică ca și DPO în medii foarte complexe

multinaționale
Implementare și guvernanță Program Data Privacy

Selecție Certificări
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