Ochrona danych osobowych w świetle
zmian w 2018 roku
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

2018/12/06/13272/256857

Cena netto

480,00 zł

Cena brutto

480,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-12-11

Termin zakończenia
usługi

2018-12-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-12-06

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-12-11

Maksymalna liczba uczestników

45

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - 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

Klinika Wiedzy Agata Drabek

Osoba do
kontaktu

Agata Drabek

E-mail

agatadrabek@klinikawiedzy.pl

Telefon

+48608638947

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie zmian w obszarze danych osobowych. Celem
szkolenia jest zapoznanie Uczestników w sposób kompleksowy i dopasowany do potrzeb i wymogów
branżowych z zasadami ochrony danych osobowych – w ujęciu prawnym i praktycznym. Szkolenie
obejmuje zagadnienia niezbędne do realizowania założeń Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych, wskazuje obszary, objęte tym rozporządzeniem i wspiera Uczestników w
dostosowaniu się do nowych obowiązków z nimi związanymi.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia:

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

Akty prawne regulujące zasady przetwarzania danych osobowych
Podstawowe pojęcia
Stosowanie Ustawy o ochronie danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych.
Zasady przetwarzania danych zwykłych.
Zasady przetwarzania danych sensytywnych.
Podstawy przetwarzania danych osobowych.
Obowiązek informacyjny.
Prawa podmiotu danych.
Kontrola GIODO.
Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Przygotowanie do stosowania Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty kształcenia
W efekcie szkolenia Uczestnicy :
1. Poznają podstawy prawne ochrony danych osobowych oraz podstawowe pojęcie związane z
wykorzystywaniem danych osobowych
2. Zapoznają się z systemem ochrony danych osobowych
3. Poznają zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych
4. Będą potrafili stosować zasady ochronnych danych osobowych i realizować politykę ochrony
danych wdrożoną przez firmę
5. Będą posiadali świadomość odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych
osobowych

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich branż. Wymagana minimalna liczba
uczestników: 10 osób.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Ochrona danych osobowych w
świetle zmian w 2018 roku

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2018-12-11

07:00

15:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Piotr Topolski

Obszar specjalizacji

ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo
informatyczne, MS Office

Doświadczenie zawodowe

trener, informatyk

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzenie szkoleń w obszarze
specjalizacji (kilkadziesiąt godzin szkoleń)

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi

Adres:
Piotrkowska 249/251/22
90-456 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Na
życzenie
Zamawiającego
miejsce
realizacji szkolenia może ulec zmianie.

Warunki logistyczne:

