Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług
Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE w firmie
przepisów i zasad regulowanych przez
europejskie rozporządzenie o ochronie
danych osobowych(RODO).
Usługa archiwalna
Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.

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

2019/09/11/22655/454003

Cena netto

29 500,00 zł

Cena brutto

36 285,00 zł

Cena netto za godzinę

1 229,17 zł

Cena brutto za godzinę

1 511,88

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia usługi

2019-11-04

Termin zakończenia usługi

2019-11-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-31

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Kategorie dodatkowe KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług
współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.

Osoba do kontaktu

Wojciech Popowski

E-mail

biuro@wartoszkolic.pl

Telefon

+48 784 762 567

Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę potrzebną do wdrożenia RODO w firmie. W obszarze
umiejętności uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające im wdrożyć RODO w firmie, takie jak: Inwentaryzacja procesów
przetwarzania danych osobowych u ADO, dokonanie analizy i weryfikacji spełnienia obowiązków wynikających z RODO,
przyporządkowywanie obowiązków dla firmy jako administratora danych, wynikających z RODO oraz analiza stopnia
spełnienia tych obowiązków przez administratora lub procesora, szczegółowa analiza środków technicznych i
organizacyjnych stosowanych przez ADO, pod kątem ich zgodności z RODO, identyfikacja i analiza zasobów ADO oraz
opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem, dokonywanie oceny skutków
przetwarzania danych osobowych pod kątem związanego z nim ryzyka, opracowanie procedur dla tworzenia/zamawiania
systemów IT. W obszarze kompetencji uczestnicy będą posiadali umiejętność samouczenia się, modyfikowania systemu
ochrony danych osobowych w firmie.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Moduł I Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych u ADO:

• Uzyskanie informacji o realizowanych procesach i czynnościach związanych z przetwarzaniem
danych, zgromadzonych ze wszystkich komórek organizacyjnych w obszarze struktury
organizacyjnej ADO oraz ich wzajemnym oddziaływaniu.
• Opis wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem kategorii,
rodzaju i celu przetwarzania danych, ustalenie podstaw
prawnych ich przetwarzania określonych w RODO.
• Identyfikacja wszystkich aktywów informacyjnych, kategorii danych, źródeł pozyskiwania danych, podstaw ich
przetwarzania, przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz oraz procedur organizacyjnych, sieci i systemów
informatycznych, sposobów i miejsc przechowywania danych, zastosowanych zabezpieczeń.

Moduł II Analiza i weryfikacja spełnienia obowiązków wynikających z RODO

• opracowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działalności ADO zgodnie z
art. 30 RODO
• analiza, modyfikacja zapisów w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z
nowymi wymogami w oparciu art. 28 RODO
• poprawność treści klauzul informacyjnych i ich stopnia dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego
(analiza i opracowanie nowych),
• opracowanie procedur realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, (obowiązków
wynikających z prawa dostępu do danych osobowych przez osoby, których te dane dotyczą),
• opracowanie szczegółowych procedur obsługi żądań oraz wniosków osób, których dane osobowe są przetwarzane,
w celu realizacji ich praw wynikających z RODO.

Moduł III Przyporządkowanie obowiązków dla Przedsiębiorstwa jako administratora danych,
wynikających z RODO oraz analiza stopnia spełnienia tych obowiązków przez administratora lub
procesora.
Moduł IV Szczegółowa analiza środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez ADO, pod
kątem ich zgodności z RODO obejmująca:

• analizę i zmiany posiadanej dokumentacji przetwarzania danych, w tym m.in. polityk
bezpieczeństwa danych w celu zapewnienia zgodności z art. 24 RODO,
• opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem zmian
wynikających z RODO w 2018 roku,
• pseudonimizacje i szyfrowanie danych osobowych,
• dostępność i przywrócenie dostępu do danych,
• opracowanie procedur zgłaszania ewentualnych naruszeń ochrony danych osobowych oraz kontaktu z organami
nadzorczymi.

Moduł V Identyfikacja i analiza zasobów ADO oraz opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu
postępowania z ryzykiem.
Moduł VI Dokonanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych pod kątem związanego z nim
ryzyka.
Moduł VII Opracowanie procedur dla tworzenia/zamawiania systemów IT.

Przy doﬁnansowaniu w wysokości co najmniej 70% szkolenie zostaje zwolnione z podatku VAT (na podstawie§3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r.,
poz.736)).

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W obszarze wiedzy uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę potrzebną do wdrożenia RODO w firmie.
W obszarze umiejętności uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające im wdrożyć RODO w ﬁrmie, takie jak: Inwentaryzacja
procesów przetwarzania danych osobowych u ADO, dokonanie analizy i weryﬁkacji spełnienia obowiązków wynikających z
RODO, przyporządkowywanie obowiązków dla ﬁrmy jako administratora danych, wynikających z RODO oraz analiza stopnia
spełnienia tych obowiązków przez administratora lub procesora, szczegółowa analiza środków technicznych i
organizacyjnych stosowanych przez ADO, pod kątem ich zgodności z RODO, identyﬁkacja i analiza zasobów ADO oraz
opracowanie na tej podstawie analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem, dokonywanie oceny skutków przetwarzania
danych osobowych pod kątem związanego z nim ryzyka, opracowanie procedur dla tworzenia/zamawiania systemów IT.
W obszarze kompetencji uczestnicy będą posiadali umiejętność samouczenia się, modyﬁkowania systemu ochrony danych
osobowych w firmie.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa, które chcą kompleksowo wdrożyć RODO w
firmie. Każda osoba zajmująca się wdrożeniem przepisów
RODO w firmie.

Informacje dodatkowe

Nasza oferta
Z powodzeniem, od wielu lat, prowadzimy szkolenia sprzedażowe, merchandisingowe, managerskie,
marketingowe oraz z zakresu umiejętności osobistych i obsługi programów komputerowych.
Nowością w naszej ofercie są szkolenia transportowe, prawne, księgowe czy dla działu zakupów.
Zrealizujemy także filmy szkoleniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym naszą działalność:

A także do obejrzenia relacji z naszego szkolenia:

Wszystkie nasze realizacje dostępne tutaj.

Zapraszamy do
szkoleniowych:

oglądania

ﬁlmu

promującego

naszą

działalność

w

zakresie

nagrywania

ﬁlmów

Pełna oferta na stronie ➜ www.wartoszkolic.pl

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Barbara Każarnowicz

Obszar specjalizacji

Prawo, Ochrona Danych Osobowych, Przepisy RODO,

Doświadczenie zawodowe

Pracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialny za
stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego
(umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów),
handlowego, administracyjnego (ochrona danych
osobowych i informacji niejawnych). Uczestnik prac
legislacyjnych – w tym przy ustawie o kredycie
konsumenckim i odwróconym kredycie hipotecznym. Od
lat związana z sektorami gospodarczymi gdzie ochrona
danych osobowych , zagadnienia poufności są podstawą
prowadzenia działalności biznesowej. Wprowadzała normę
ISO, wdrażała politykę ochrony danych osobowych,
jednocześnie doradzała w bieżącej obsłudze prawnej firm od kwestii podatkowych, poprzez tworzenie umów,
ogólnych warunków ubezpieczenia, obsługę spraw
sądowych, tworzenie zapisów ustawowych. Do jej
doświadczeń zawodowych zalicza się także współpraca z
syndykiem masy upadłości, firmami z sektora
budowlanego, komputerowej, gospodarki odpadami, JST.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wieloletnie doświadczenie zawodowe wykładowcy
wyniesione z różnych instytucji - od firm przez urzędy
administracji rządowej i samorządowej oraz ukończone
kursy z zakresu prawa angielskiego, amerykańskiego i
europejskiego, a także działalność publicystyczna dały
bazę do specyficznego podejścia w zakresie
prowadzonych szkoleń, stąd praktyczne przykłady i
ćwiczenia dobrane do zapotrzebowania kursantów są ich
nieodzownym elementem. Otwartość na dyskusje oraz
opracowywanie ciekawych przykładów praktycznych
stanowią o unikalnej wartości szkoleń przez nią
prowadzonych.

Wykształcenie

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła
podyplomowe studia dla menedżerów na Politechnice
Gdańskiej. Posiada dyplom z prawa angielskiego i
europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Lokalizacja usługi
Adres:
10-003 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie może odbyć się w siedzibie ﬁrmy lub
innym wybranym miejscu

Warunki logistyczne:

