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Overview
Romania continues to show tremendous potential despite the economic climate in the Eurozone. On the plus side
the growth has been ahead of the European average and the outlook remains reasonably positive, fuelled partly by a
skilled workforce as well as European Union funding possibilities. There are some challenges for the banking system,
as a result of the downturn the business environment continues to offer a range of opportunities that are best
managed by working with a supportive law firm.
Dentons knows the issues and supplies innovative solutions. Capitalizing on one of the leading law practices in
Romania, you receive in-depth experience from informed lawyers across all aspects of law.
Work together with our lawyers in Bucharest and get creative solutions for all your needs, including loan workouts as
well as restructuring and distressed asset transactions. Our visionary approach delivers results. We advised on the
sale of 75% of Rompetrol to KazMunaiGas, the first ever listing of a local company on the London Stock Exchange
and on the sale of a major wind farm project to Czech energy giant CEZ.
Our Bucharest office is also well connected with the local business community, supporting a range of business
initiatives. And, if you seek experience in cross-border transactions,let our highly driven lawyers guide you on the
pitfalls and optimize your commercial possibilities.
Look to our lawyers for effective solutions across Romania including:

• Banking & Finance
• Corporate
• Competition
• Dispute Resolution: Arbitration & Litigation
• Employment
• Energy & Infrastructure
• Intellectual Property
• Privacy
• Real Estate
• Restructuring, Reorganisation and Insolvency
La solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP"), vă
informăm despre următoarele:
1. Dentons Europe – Zizzi-Caradja și Asociații SPARL ("Dentons București"), în calitate de operator, a notificat
ANSPDCP cu privire la o încălcare a securității datelor cu caracter personal referitoare la pierderea unui document
în format fizic, care conținea un număr limitat de categorii (ne-speciale) de date cu caracter personal (nume, detalii
de contact profesionale, semnătura) aparținând unui număr de 9 persoane acționând în calitate profesională.
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Pierderea a fost imediat raportată intern și evaluată pentru a ne asigura că orice potențial impact asupra
persoanelor vizate, dacă ar fi existat, ar putea fi minimizat. Nu a fost stabilit un astfel de impact real, dar acest
lucru nu a afectat gradul de seriozitate și profesionalism cu care acest incident a fost abordat, inclusiv prin
raportarea incidentului la ANSPDCP.
2. Protecția datelor cu caracter personal a fost o prioritate întotdeauna pentru noi, iar Dentons București a
implementat, atât înainte, cât și după incident, măsuri adecvate pentru a remedia pierderea datelor cu caracter
personal, inclusiv prin instruirea și trimiterea de comunicări către personalul nostru privind importanța protecției
datelor cu caracter personal și responsabilitățile aferente.
Mai mult, Dentons București a implementat măsuri pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter
personal, măsuri pe care continuă să le implementeze, după cum este necesar, precum:
i) pseudonimizarea și criptarea datelor;
ii) asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și a rezistenței continue a sistemelor și serviciilor de
prelucrare;
iii) restabilirea disponibilității datelor și a accesului la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură
fizică sau tehnică;
iv) procese pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru
a garanta securitatea prelucrării;
v) alte măsuri, inclusiv organizarea de sesiuni de instruire a personalului și implementarea unei strategii de securitate
digitale.
În cazul în care aveți oricare întrebări sau neclarități, ne puteți contacta la adresa de e-mail
GDPR.Bucharest@dentons.com.
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