Warszawa, dn. 11 czerwca 2018 r.
Szanowni Państwo,
niniejszym, mam przyjemność przedstawić propozycję szkolenia doskonalącego pt.

„NOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (TZW. RODO)”
Z poważaniem

Przemysław Ł. Siemiątkowski
Dyrektor ds. Doradztwa i Szkoleń
tel. kom.: 508 392 383, tel.: 22 618 33 00, faks: 22 670 12 03,
e-mail: przemyslaw.siemiatkowski@tarbonus.pl
TARBONUS Sp. z o.o.,
Oddział w Warszawie
ul. Premiera Tomasza Arciszewskiego 3
02-685 Warszawa
infolinia: 801 000 986,
www.tarbonus.pl
CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w unijnym rozporządzeniu
dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także
swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO Uczestnicy szkolenia poznają swoje
obowiązki i przede wszystkim nabędą praktyczne umiejętności w zakresie ich stosowania
w codziennej pracy.

UCZESTNICY:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy zawodowo odpowiedzialni są za
realizacją zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

AGENDA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Akty prawne regulujące obszar ochrony danych osobowych.
Podstawowe pojęcia wg tzw. RODO.
Naruszenie ochrony danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych osobowych.
Szczególne znaczenie zasady bezpieczeństwa.
Obowiązki administratora danych osobowych.
Obowiązki podmiotu przetwarzającego.
Podstawy przetwarzania danych osobowych.
Nowe obowiązki informacyjne.
Dokumentacja z ochrony danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych.
GIODO czy PUODO?
Odpowiedzialność i sankcje.
Pytania i odpowiedzi – dyskusja oraz podsumowanie.

ZAŁOŻENIA
ORGANIZACYJNE:

Wykładowca: ekspert w przedmiotowym zakresie szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 1 dzień, 6 godz. lekcyjnych (trwających po 45 min).
Godziny szkolenia: 09.00-14.00 (przerwa obiadowa 12.00-12.30).
Termin szkolenia: 23 lipca 2018 r.
Miejsce szkolenia: TARBONUS Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Premiera Tomasza
Arciszewskiego 3, Warszawa (Mokotów).
Cena szkolenia: 345 zł/os. (dla grup 3-osobowych i większych 10% rabatu)*.
*

– w cenę szkolenia wyliczone są serwis kawowy w trakcie zajęć i obiad

Uczestnikom szkolenia zostaną wystawione zaświadczenia zgodne z przepisami rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
TARBONUS Sp. z o.o.
NIP 867-19-72-415
REGON 831201005
KRS 0000028983
K.Z. 63.000 zł

Zaufali nam m.in.:

Nasze kompetencje potwierdzają m.in.
Certyfikat ISO 9001 oraz
Certyfikat Uznania Kompetencji Jednostki Edukacyjnej
(przyznany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy) w zakresie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego.
Mamy również wdrożoną politykę ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

