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

„Warsztaty Inspektora Ochrony Danych”

O WARSZTATACH:
 Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 Liczba uczestników: do 30 osób.
 Forma warsztatów: prezentacja + studium przypadków oraz ćwiczenia w grupach.
 Cena: 430,00 zł netto*/za osobę.


350,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu dwóch osób z tej samej instytucji.



290,00 zł netto /za osobę przy zgłoszeniu trzech lub więcej osób z tej samej instytucji.

*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług - VAT, (Dz.U. 2017 poz. 1221 z późn.
zm.), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.
CEL WARSZTATÓW:
 Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 Uzyskanie praktycznej wiedzy jak realizować funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 Uzyskanie praktycznej wiedzy jak dostosować organizację do nowych przepisów – analiza dokumentacji.
 Analiza przypadków nałożenia kar przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
ADRESACI WARSZTATÓW:
 Warsztaty są skierowane do obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz osób,
które pełniły wcześniej rolę Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
 Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 Zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych osobowych.
 Znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych.
 Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w nowych realiach określonych
przez RODO, np.: jak klasyfikować zasoby służące do przetwarzania danych osobowych.
 Uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego – UODO.
 Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie sporządzania dokumentacji zgodnej z wymogami RODO.
 Nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia pełnej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych
osobowych
 Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia oraz szablon materiałów w wersji elektronicznej
CERTYFIKAT:
 Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

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 i warsztaty z zakresu przetwarzania danych osobowych w świetle
RODO dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Szkolenia i warsztaty mogą się odbyć
w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

