Acţiunile Transgaz au
crescut cu 55% după 10 ani
la BVB. Compania va investi
1,6 mld. euro.
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Antonio Tajani a adus un
omagiu eurodeputatului
francez Edouard Ferrand
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Lidl desfăşoară
stagii de
practică pentru
elevi, în cadrul
programului
Şcoala de Carte
şi Meserii

Noi obligaţii şi sancţiuni
pentru mediul de afaceri
Andreea Andrei
În data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene pachetul legislativ privind
protecţia datelor la nivelul UE. Pachetul cuprinde: Regulamentul (UE)
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(va avea directă aplicabilitate în toate
statele membre, inclusiv România, începând cu data de 25 mai 2018) şi Directiva (UE) 2016/679 circumstaţiază
şi detaliază multe condiţii deja existente în legislaţia europeană.
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RETAIL

Concurenţa analizează preluarea Bancpost S.A., a ERB
Retail Services IFN S.A. şi a
ERB Leasing IFN S.A. de către
Banca Transilvania. Grupul
Financiar Banca Transilvania,
printre altele, oferă servicii
bancare pentru persoane fizice
şi persoane juridice, servicii de
investiţii financiare, administrare a portofoliilor, leasing financiar şi operaţional sau
factoring. Pag. 2

Subway îşi propune să mai
deschidă 10 unităţi în România în 2018. Subway România,
parte a celui mai extins lanţ de
restaurante de tip fast-food din
lume, plănuieşte să mai deschidă
10 unităţi în România, după ce a
încheiat anul 2017 cu rezultate financiare favorabile. Pag. 5

AUTO
Românii, reticenţi la maşinile
electrice. Anul 2017 a adus o
creştere de 207,8%, faţă de anul
2016, în ceea ce priveşte piaţa
maşinilor electrice, conform unei
statistici făcute de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de
Autoturisme (APIA). Pag. 3
6 milioane de maşini în România. Peste 40%, mai vechi
de 15 ani. Parcul auto naţional a
crescut anul trecut cu peste
jumătate de milion de maşini,
până la 5,99 milioane, dintre
care 200.000 sunt mai noi de doi
ani şi 1,2 milioane sunt mai
vechi de 20 de ani, arată datele
DRPCIV. Pag. 3

IT&C
Kaspersky: Încălcarea intimității în mediul online pericltează surprizele de Valentine’s Day. Atunci când relaţiile se dezvoltă, graniţele online devin neclare şi sunt uşor de
încălcat, ceea ce ne pune în pericol dreptul la intimitate. Pag. 4
Parlamentul European elimină blocajele în comerţul
online transfrontalier. Cei care
fac cumpărături online vor avea
un acces transfrontalier mai larg
şi mai uşor la produse, rezervări
de hoteluri, închirieri de maşini,
festivaluri de muzică sau bilete
de intrare la parcuri de distracţii
din alte state UE. Pag. 4

ACTUALITATE
Giovanni Villabruna, noul
preşedinte al patronatului
Confindustria România. În
data de 30 ianuarie, Asociaţii Patronatului Confindustria România s-au reunit în număr mare la
Adunarea Electivă Extraordinară, în scopul alegerii noului
preşedinte şi al Consiliului
Naţional. Pag. 6

ECONOMIE
Cele mai bune salarii din România, în rândul angajaţilor
fără bacalaureat. Deşi în România persistă destul de mult
preconcepţia “cine are carte, are
parte”, specialiştii HR demonstrează că, în majoritatea cazurilor, meseriile fără studii
superioare se află în topul salariilor din România. Pag. 7
Revoluţia fiscală îngroapă
IMM-urile. Valul de modificări
fiscale intrate în vigoare la începutul anului loveşte dur în mediul economic privat. Pag. 7

EXTERN
Brexit: Michel Barnier exercită presiuni asupra Theresei
May. "A venit timpul să facem o
alegere", a declarat luni, la Londra, negociatorul-şef din partea
Uniunii Europene, după o întrevedere cu premierul britanic,
Theresa May, şi cu negociatorul
şef britanic, David Davis. Pag. 8
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Regulamentul general privind
protecţia datelor
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Regulamentul general UE privind
protecţia datelor defineşte datele
personale ca orice fel de informaţie
despre o persoană fizică care poate duce,
direct sau indirect, la identificarea
acestei persoane
Nerespectarea Regulamentului privind
Protecţia Datelor poate atrage mai multe
tipuri de sancţiuni/ despăgubiri, inclusiv
amenzi foarte mari de până la 20 de
milioane de euro sau 4% din cifra de
afaceri globală
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Regulamentul defineşte datele
personale ca orice fel de informaţie
despre o persoană fizică care poate
duce, direct sau indirect, la identificarea acestei persoane. În această categorie
sunt
incluse
numele,
numerele de identificare, date despre
locaţie, dar şi orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere 6 >>
fizic, psihologic, genetic,
mental, economic, cultural sau social
unei anumite persoane fizice. Spre
deosebire de Directiva 95/46/EC, informaţiile despre locaţie sau identificatorii online vor fi considerate date
personale. Trebuie spus că Regulamentul UE 2016/679 vizează şi identificatorii online oferiţi de device-uri,
de aplicaţii sau de protocoale, markeri de tipul adrese internet protocol,
chiar şi cookies sau tag-uri de radiofrecvenţă.
De asemenea, stabileşte normele
referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal, precum
şi normele referitoare la liberă circulaţie a datelor cu caracter personal.
Din punct de vedere al domeniului de aplicare material, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu
caracter personal, efectuată total sau
parţial prin mijloace automatizate,
precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte
dintr-un sistem de evidenţă a datelor
sau care sunt destinate să facă parte
dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
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EURO



4.64 RON

DOLARUL AMERICAN



3.74 RON

LIRA STERLINĂ



5.22 RON

FRANCUL ELVEȚIAN



4.00 RON

RENMINBI-UL CHINEZESC



0.59 RON

