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VIDEO | Dicționarul Tranzacțiilor – Data Protection Officer. Avocații CMS explica
termenii de business

Biz

Lawyer inaugureaza azi o rubrica noua, al carei conținut vine sa ușureze înțelegerea semnificației unor
termeni folosiți adesea în limbajul de business. Interlocutori ne vor fi avocații CMS Romania, ale caror
explicații vor înlesni munca managerilor și vor ajuta publicul larg sa înțeleaga sensul unor cuvinte și
expresii, adesea izvorâte din limba engleza, întâlnite în contracte sau rostite la întâlniri de afaceri.
Vorbim astazi despre DPO, sau Data Protection Officer, respectiv responsabilul cu protecția datelor conform
Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Avocatul Cristina Popescu explica semnificația termenului de DPO, amintește ce operatori au obligația de a numi
un Data Protection Officer și analizeaza o serie de noțiuni importante, cum ar fi activitatea principala și prelucrarea
la scara larga, oferind și câteva detalii cu privire la calificarile unui DPO.
Poți vedea înregistrarea și pe canalul nostru de pe YouTube, aici:

Cristina Popescu este Senior Associate în cadrul biroului din România al CMS Cameron McKenna Nabarro
Olswang LLP SCP. Cristina este un avocat specializat în probleme de protecție a datelor, reglementare și
conformare (compliance), cu o experiența relevanta în industrii precum energie, servicii financiare/asigurari,
IT&C, științele vieții. Expertiza ei include, de asemenea, arii precum proprietatea intelectuala, achiziții publice,
anti-corupție, consultanța comerciala și contractuala. Cristina coordoneaza echipa CMS care se ocupa de consiliere
pe problematica securitații cibernetice, un alt domeniu cu implicații majore în viața companiilor, adesea inerent
legat de protecția datelor personale (dar excedând acestui domeniu).
Biroul CMS din București se bucura de participarea unora dintre cei mai experimentați și versatili avocați în
protecția datelor personale, cu o experiența demonstrabila și relevanta în acest segment de consiliere juridica în
mod special. Echipa este formata din mai mulți avocați, trei dintre aceștia (Marius Petroiu, Valentina Pârvu și
Cristina Popescu - toți avocați seniori) având o practica specializata și concentrata pe consiliere în domeniul
reglementarilor privind protecția datelor cu caracter personal.
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