Kielce, maj 2018 r.

Firma AKOMA i
TARBONUS przedstawiają propozycję i zapraszają do udziału w
szkoleniu doskonalącym nt.:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w placówkach
medycznych
CEL SZKOLENIA:

Kurs przygotowujący do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Umiejętności zdobyte w trakcie kursu pozwalają na zdobycie nowych lub podwyższenie
posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony danych osobowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów bezpieczeństwa informacji (w przyszłości
Inspektorzy Ochrony Danych, przedsiębiorców, kadry kierowniczej sektora prywatnego,
kadry kierowniczej organów administracji publicznej (sekretarze, naczelnicy, dyrektorzy,
kierownicy komórek organizacyjnych) oraz osób wyznaczonych do pełnienia funkcji
Inspektora Ochrony Danych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
1. RODO w sektorze medycznym – nowe obowiązki, nowe prawa ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki branży medycznej.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych w służbie zdrowia.
3. Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia a sprawa RODO
4. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
5. Termin stosowania i podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
6. Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową? Dane wrażliwe/szczególna kategoria
danych
7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
8. Przetwarzanie danych, profilowanie danych, pseudonimizacja i anonimizacja danych
9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
10. Wdrożenie RODO – najważniejsze kroki
11. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (DPO/IOD)
12. Status, zadania i obowiązki Inspektora Ochrony Danych
13. Warunki powierzenia danych osobowych, obowiązki, odpowiedzialność
14. Stosowanie mechanizmów ochrony danych – pricacy by design, privacy by default
15. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
16. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
17. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
18. Zabezpieczenie danych osobowych i ocena skutków dla ochrony danych
19. Szacowanie ryzyka
20. Omówienie wzorów dokumentacji zgodnej z RODO
21. Ćwiczenia z dokumentacji ochrony danych osobowych
22. Systemy informatyczne - przetwarzanie, uprawnienia, udostępnianie
23. Bezpieczeństwo w stosowaniu systemów informatycznych

WYKŁADOWCY:

ZAŁOZENIA
ORGANIZACYJNE
SZKOLENIA:

Wykładowcy:
Lidia Jabłońska – właścicielka firmy szkoleniowo - doradczej, szkoleniowiec, trener z
wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu , ABI, ODO, IODO, ISO
9001, ISO 22000, ISO14001, HACCP, RODO, komunikacja, negocjacje itp. Zajmuje się
prowadzeniem audytów wewnętrznych w firmach ponadto pełnieniem obowiązków ABI,
przygotowaniem dokumentacji zgodnej z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych,
opracowaniem i wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarzadzania Systemem
Informatycznym.
Mateusz Merz - Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, właściciel firmy
AKOMA będącej złotym partnerem ASSECO POLAND S.A, w zakresie sprzedaży,
wdrażania i szkoleń systemu do obsługi przychodni mMedica, a także zajmującej się
kompleksową obsługą informatyczną placówek medycznych, szkoleniami, dostarczaniem
sprzętu oraz obsługą kontraktów z NFZ. Kilkunastoletnie doświadczenie w branży
uzyskane wcześniej w KAMSOFT S.A na stanowisku kierownika Oddziału Kielce oraz w
Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
Świętokrzyskiej Regionalnej Kasie Chorych w Kielcach.

Czas trwania szkolenia:
Termin szkolenia:
Miejsce szkolenia:

8 godz. lekcyjnych
22.05.2018 r. godz. 9:00
Kielce, Centrum Biznesu – Hotel Kongresowy
Al. Solidarności 34

Koszt szkolenia: 690 zł / osobę (stawka VAT – ZW)
Cena szkolenia obejmuje:
 przeprowadzenie szkolenia zgodnie z przyjętym programem, w oparciu o
sprawdzonych wykładowców,
 materiały dydaktyczne : autorskie materiały wykładowcy
 sporządzenie dokumentacji szkoleniowej
 wydanie zaświadczeń po zakończonym szkoleniu,
 catering (lunch i przerwa kawowa)
Po zakończonym szkoleniu uczestnikom zostaną wystawione i przekazane
zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Zgłoszenia można dokonywać pod nr tel. 517 918 298, a także droga mailową:
paulina.kozlowska@tarbonus.pl, szkolenia@akoma.com.pl (skan druku
zlecenia).
Dodatkowe informacje przekazujemy zainteresowanym pod nr tel. 517 918 298.
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