Zaproszenie na SZKOLENIE pt.:

Jak się przygotować do
KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO)
praktyczne rozwiązania
Co muszą wiedzieć pracownicy, a co kadra zarządzająca
aby właściwie zabezpieczać dane osobowe
Szanowni Państwo,
Odpowiednia świadomość pracowników oraz właściwy nadzór ze strony Kadry Zarządzającej pozwoli
nie tylko uniknąć nieprawidłowości podczas ewentualnych postępowań kontrolnych właściwych organów administracji publicznej (UOD), ale również zapewni właściwe standardy ochrony przetwarzanych danych.
Oferowany zakres szkolenia uwzględnia specyfikę kontroli prowadzonych przez UOD oraz zapewni
praktyczną wiedzę, która pozwoli Państwu uniknąć nieprawidłowości dotyczących właściwej ochrony danych
osobowych.
Osoby prowadzące szkolenie to eksperci – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji, pełniący obowiązki IOD (a wcześniej jako ABI) w wielu podmiotach
publicznych oraz prywatnych.
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26 LUTY 2019 (WTOREK)
Adresaci:
Program:

Osoby odpowiadające za sprawy związane z ochroną danych osobowych

1. Administrowanie ochroną danych osobowych / RODO
a)
b)
c)
d)

Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania przepisów RODO
Definicje i znaczenie zmian w procesie przetwarzania danych
Obowiązki Administratora danych w kontekście zmian RODO
Określenie i zdefiniowanie zasad ochrony danych osobowych / Polityka ochrony
danych osobowych
e) Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych
f) Nowe obowiązki informacyjne/klauzule obowiązku informacyjnego
g) Sposoby i warunki pozyskiwania danych osobowych/nowe podejście do zabezpieczania danych osobowych
h) Powierzenie do przetwarzania danych osobowych / Współadministrowanie
i) Status i zadania Inspektora Danych Osobowych (IOD)
2. Zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych / odpowiedzialność pracowników

związana z brakiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
a) Zagrożenia wynikające w procesie przetwarzania danych osobowych (ataki, socjotechnika, media społecznościowe, złośliwe oprogramowanie, inne)
b) Zasady bezpiecznego używania stacji klienckich i urządzeń przenośnych, poczty email
c) Incydenty bezpieczeństwa, ryzykowne zachowania osób przetwarzających dane
osobowe
d) Zarządzanie naruszeniami i raportowanie wycieku danych
e) Zarządzanie ryzykiem dla ochrony danych osobowych / Identyfikacja istotnego ryzyka dla ochrony danych

3. Niezależny organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych (UOD)
a) Nowe zadania i uprawnienia UOD
b) Zakres merytoryczny i obszary kontroli UOD
c) Nieprawidłowości i skutki naruszeń danych osobowych / odpowiedzialność
karno-prawna,
d) Kary administracyjne i finansowe
e) Jak przygotować organizację do wymagań RODO

Termin :
26 luty 2019r. (wtorek) godz 9.30 – 14.30
Miejsce:
Pałac Polanka, ul. Popiełuszki 103 (wjazd od ul. Podkarpackiej), 38-400 Krosno
Czas trwania: od godz:9.30 do 14.30
Cena:

290 zł netto +VAT (od osoby)
Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 15%

Zgłoszenia:

zniżki

Zgłoszenia należy dokonywać e-mailem dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA /
DRUGĄ STRONĘ
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