Ochrona danych osobowych - dla
kadry zarządzającej i działów kadr,
praktyczne szkolenie ze stosowania
obecnych przepisów i zmian
wprowadzonych przez RODO
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/04/10/12918/155062

Cena netto

575,00 zł

Cena brutto

575,00 zł

Cena netto za godzinę

82,14 zł

Cena brutto za
godzinę

82,14

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-05-11

Termin zakończenia
usługi

2018-05-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-04-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-04-30

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg ISO
9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) – w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP.
Z O.O.

Osoba do
kontaktu

Sławomir Młynarczyk

E-mail

slawomir.mlynarczyk@ap.org.pl

Telefon

797181816

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uzyskanie wiedzy niezbędnej co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych w obrębie
przedsiębiorstwa, umożliwiających podjęcie działań niezbędnych do wdrożenia odpowiednich
instrumentów ochrony danych osobowych zgodnych z najnowszymi zmianami w przepisach prawa w
tym zakresie. Ponadto uczestnicy usługi nabędą wiedzę w zakresie obowiązujących zasad oraz
procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnicy zdobędą w szczególności
umiejętności związane z dokonywaniem efektywnej oraz prawidłowej analizy ryzyka związanego z
przetwarzaniem danych osobowych, jak również z dokonywaniem oceny skutków planowanych
operacji przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Ogólne informacje o RODO
- dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych etc.
- nowe definicje wprowadzone przez RODO i ich skutek na prawo krajowe
2. Legalność przetwarzania danych osobowych w kontekście wejścia w życie RODO:
- podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania RODO

- skutki wejścia w życie RODO na prawodawstwo krajowe
3. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem RODO:
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zakres, treść i forma
- sprzeciw osoby, której dane osobowe dotyczą
- upoważnienie ustawowe do przetwarzania danych osobowych
- konsekwencje przetwarzania danych osobowych z pominięciem wymaganej zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
- anonimizacja/pseudominizacja
- prawo do bycia zapomnianym
- prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane
4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w świetle RODO:
- polityka bezpieczeństwa informacji po wejściu w życie RODO
- instrukcja zarządzania system informatycznych po wejściu w życie RODO
- wewnętrzne procedury w aspekcie ochrony, przenoszenia i usuwania danych osobowych
- reguły w przypadku współadministratorów danych osobowych
- rejestr czynności w zakresie przetwarzania danych osobowych prowadzony przez inspektora ochrony
danych osobowych
- pozostałe dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
w świetle RODO.
6. Inspektor ochrony danych osobowych z uwzględnieniem funkcji i obowiązków.
7. Rejestracja zbiorów danych osobowych a prowadzenie rejestru czynności z zakresu ochrony danych
osobowych przez inspektora ochrony danych osobowych.
8. Umowa o powierzeniu danych osobowych w kontekście ochrony danych osobowych.
9. Prawne aspekty tajemnicy przedsiębiorstwa.
-definicja i zakres tajemnicy przedsiębiorstwa
- dokumentacja związana z ochroną tajemnicy przedsiębiorstw
- umowy/klauzule w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (NDA)
10. Podsumowanie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Przyswojenie wiedzy ze szkolenia umożliwi przedsiębiorcom podjęcie działań zarówno w aspekcie
praktycznym jak i co do wdrożenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych zgodnych z
najnowszymi przepisami.
Kompetencje nabyte przez uczestników, pozwolą na wprowadzenie działań prawnych w swoich ﬁrmach,
tak aby dostosować politykę bezpieczeństwa i prywatośći dotyczącą danych osobowych oraz
zarządzanie systemami informacyjnymi. Kompetencje każdego uczestnika szkolenia pozwolą na dobór
działań prawno - organizacyjnych w aspekcie ochrony danych osobowychw, każdym przedsiębiorstwie

nie zależnie od specjalizacji.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wzory niezbędnej dokumentacji związanej z RODO (Polityka
bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, Polityka prywatności i
inne)

Grupa docelowa
Osoby z każdej grupy społecznej i zawodowej, dla których precyzyjna i zrozumiała komunikacja
interpersonalna jest niezbędna do osiągania efektów i celów zawodowych.

Opis warunków uczestnictwa
Wszsytkie osoby prowadzące działalności gospodarcze i ich pracownicy.

Materiały dydaktyczne
Materiały,konspekty szkoleniowe przygotowane przez trenera.
Materiały piśmiennicze;

Informacje dodatkowe
Cena obejmuję:
7 godzin szkoleniowych
materiały szkoleniowe
zaświadczenie - dyplom ukończnia szkolenia
Akademia Przedsiębiorczości zastrzega
niewystarczającej liczby uczestników.

sobie

możliwość

odwołania

szkolenia

w

przypadku

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

„Ochrona danych osobowych w świetle
Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europejskiej
2016/679 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
które wejdzie w życie z dniem 25 maja
2018 roku. (RODO) z uwzględnieniem
elementów prawnych aspektów
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.”

Osoby prowadzące usługę

Data
realizacji
zajęć
2018-0511

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

16:00

7:00

Imię i nazwisko

Malwina Jaróżek

Obszar specjalizacji

prawo cywilne, radca prawny trener szkoleń z
zakresu prawa

Doświadczenie zawodowe

Wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach (wcześniej w
latach: 2010-2015 wykonywanie zawodu
adwokata) - od października 2014r. – trener
Altkom Akademia S.A. - od marca 2014r. –
działalność w ramach własnej kancelarii - luty
2009r. – marzec 2014r. – stała współpraca z
Kancelarią „Adwokaci i Radcowie Prawni Izabella
Żyglicka i Wspólnicy” Sp. k. z siedzibą w
Katowicach, przy czym od 2010r. na stanowisku
adwokata - 2006 – 2008 – praca w Kancelarii
Adwokackiej Janusza Gałkowskiego w Bielsku –
Białej (na stanowisku aplikanta adwokackiego) czerwiec 2005 – grudzień 2005 – praca w dziale
organizacyjno – prawnym w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w
Tychach

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletni praktyk w zakresie ochrony danych
osobowych; trener szkoleń i warsztatów z
zakresu ochrony danych osobowych; doradza
przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym ochrony
danych osobowych jak również wdraża na rzecz
klientów rozwiązania z zakresu ochrony danych
osobowych zgodnie z najnowszymi przepisami
zarówno na gruncie przepisów prawa krajowego
jak i europejskiego.

Wykształcenie

Studia z zakresu prawa na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, Ukończenie Podyplomowego
Studium Prawa Własności Intelektualnej
Uniwersytetu Warszawskiego.

Lokalizacja usługi
Adres:
Fabryczna 10
26-110
Skarżysko
świętokrzyskie

Warunki logistyczne:
Kamienna,

,

woj.

Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Firma EP Projekt Paweł Olczyk Skarżysko
Kamienna, ul.Fabryczna 10

