Sekretariat: ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
tel./fax. +48 61 663 02 21, e-mail: sekretariat@ppbw.pl, www.ppbw.pl

SZKOLENIE
pt. „Co wiemy o RODO po pół roku funkcjonowania – pierwsze doświadczenia i praktyki”
O SZKOLENIU:
 Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 Godziny szkolenia: 10.00-15:00
 Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku
 Cena:


430,00 zł netto*/za osobę



390,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej instytucji



320,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób z tej samej instytucji

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia
finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.
CEL SZKOLENIA:
 Celem głównym szkolenia jest omówienie praktycznych skutków funkcjonowania RODO i ustawy
o ochronie danych osobowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o praktykach, jakie obowiązują podczas
wdrażania nowych wymogów dotyczących ochrony danych osobowych oraz jakie problemy napotykały
osoby wdrażające nowe zadania w instytucjach publicznych. Ponadto uczestnicy wydarzenia zostaną
zapoznani z nowymi wyzwaniami, jakie czekają instytucje odpowiednich sektorów.

ADRESACI SZKOLENIA:
 Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych
 Osoby odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w administracji
 Działy prawne
 Kierownicy działów kadr, szkoleń i rekrutacji
 Audytorzy wewnętrzni

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 Zaznajomienie z praktycznymi doświadczeniami związanymi z reformą ochrony danych osobowych
(studium przypadku).
 Zapoznanie z praktyką w tworzeniu dokumentacji RODO.
 Rola Inspektora Ochrony Danych – pierwsze doświadczenia.
 RODO a funkcjonowanie systemów IT działających w administracji publicznej.
 Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.

CERTYFIKAT:
 Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

SZKOLENIE PROWADZI:
Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych oraz Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Posiadający blisko 10-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony informacji oraz ponad 20-letnie
doświadczenie w obszarze IT. Obecnie realizuje zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz
Administratora Bezpieczeństwa Systemu w dużej organizacji administracji państwowej zatrudniającej około 2000
pracowników. Uczestniczył w realizacji projektów wdrażania i utrzymania procesów związanych z wymaganiami
norm ISO 27001, ISO 9001, ISO 13485, metodyki mapowania procesów BPMN.
Jest również audytorem wiodącym w zakresie normy ISO 27001 z długoletni doświadczeniem w audytowaniu
organizacji.

KONTAKT:
Aneta Jabłońska
Tel./Fax. + 48 61 861 24 46
Tel. +48 695 386 963
e-mail: aneta.jablonska@ppbw.pl

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne
(spersonalizowane) szkolenia z zakresu przetwarzania danych osobowych w świetle RODO
dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Szkolenia mogą się odbyć w siedzibie Zamawiającego
i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

