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Introducere

În acest suport de curs noi am încercat, pe cât posibil, să evităm
utilizarea termenilor tehnici. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, va

trebui să luați în considerare semnificația unui termen definit relevant pentru a

evalua dacă și cum se aplică Legea privind protecția datelor.

Această secțiune stabilește definițiile-cheie din lege, explică ce
înseamnă acestea și arată modul în care se leagă de cele mai multe ori.

Chiar dacă noi am fi dorit o abordare mai prietenoasa în organizarea

materiei, aceasta a fost conceputa strict conform Programei de pregătire
impuse de Anexa B2 din standardul de formare profesional aferent codului

COR 242231. Astfel, precizam faptul ca numele modulelor este impus de

programa menționată.
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