zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu:

RODO
zmiany w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
rozwiązania informatyczne związane z gromadzeniem danych.
Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych
osobowych (tzw. RODO). Wspomniane przepisy regulują zagadnienia dotyczące praw i obowiązków osób,
których dane osobowe są przetwarzane oraz podmiotów przetwarzających te dane.
RODO wprowadza stosowne procedury kontrolne oraz kary finansowe za stwierdzone naruszenia w zakresie
przetwarzania danych osobowych. Nakłada większą niż wcześniej odpowiedzialność na przetwarzających i
przechowujących dane. Nie ma przy tym znaczenia czy będą to dane osobowe klientów, kontrahentów,
pracowników, czy dane te będą przetwarzane komputerowo, czy mechanicznie.
Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo gromadzące dane będzie musiało wdrożyć odpowiednie procedury
bezpieczeństwa, aby uniknąć kar finansowych, które mogą sięgnąć nawet do 4% rocznego obrotu
przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:
a) właścicieli przedsiębiorstw gromadzących dane
b) pracowników na stanowiskach wymagających korzystania z danych osobowych (klientów,
kontrahentów, pracowników).
Celem szkolenia jest przybliżenie tematu nadchodzących zmian według przepisów unijnego rozporządzenia
danych osobowych (tzw. RODO) oraz rozwiązań informatycznych związanych z gromadzeniem tych danych.

PROGRAM SZKOLENIA:
Panel I (1:15)
1.
2.

Źródła regulacji, podstawowe definicje RODO.
Privacy by design privacy by default – rozwiązania informatyczne.

Panel II (1:15)
3.
4.

Prawa osób, których dane dotyczą czyli obowiązki Administratora Danych Osobowych i Podmiotu
Przetwarzającego.
Realizacja praw osób, których dane dotyczą – rozwiązania informatyczne.

Panel III (1:15)
5.
6.

Dokumentacja (wymogi RODO).
Szyfrowanie.

Panel IV (1:15)
7.
8.

Odpowiedzialność na gruncie RODO.
Przykłady zabezpieczeń informatycznych.

Szkolenie poprowadzą:
Izabela Błaszkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Po aplikacji sądowej
przy Sądzie Okręgowym w Toruniu, złożyła egzamin sędziowski w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. W 2009 roku
wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Na Akademii Leona
Koźmińskiego ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych.
Od czwartego roku studiów związana z toruńskim oddziałem jednej z największych kancelarii prawnych, od 2012
roku wspólniczka Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy, od 2016 roku odpowiedzialna za sprawy personalne.
Kieruje praktyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Posiada bogate
doświadczenie w doradztwie zarządom Spółek wielu branż we wszelkich aspektach pracowniczych. Na co dzień
współpracuje z działami HR wspierając prawnie podejmowane decyzje personalne. Od dłuższego czasu jej
zainteresowania zawodowe skupiają się wokół ochrony danych osobowych. Jest pełnomocnikiem w
postępowaniach przed Sądem najwyższym kształtujących linie orzecznicze. Przez klientów doceniana przede
wszystkim za profesjonalizm i umiejętność wypracowywania skutecznych rozwiązań. Prelegentka na
konferencjach.
Michał Jackowiak – Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizację ukończył w Katedrze
Technologii Informacyjnych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Wojciecha Cellarego. Posiada ponad 15 lat
doświadczenia w zarządzaniu firmami IT, budowaniu strategii rozwoju oraz marketingu spółek informatycznych.
Założyciel i dyrektor generalny spółki JADE, kupionej w 2012 roku przez francuską firmę BULL (w Polsce również
AMG.net), obecnie należącej do jednej z największych grup IT na świecie – Atos. W Atos Polska pełnił funkcję
dyrektora generalnego, gdzie podlegały mu piony marketingu, komunikacji oraz partnerstw. Odpowiadał także
za integrację Polski z regionem BTN oraz był członkiem executive committee. Współzalożyciel startupów
technologicznych, uczestnik konferencji oraz think-thanków. Obecnie właściciel i partner zarządzający
ecom.software.

Termin i miejsce szkolenia: 09.03.2018 roku, godz. 9.00-15.00, Bydgoszcz – Hotel Zawisza.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby:
a) dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw: 470 zł + VAT,
b) dla pozostałych firm: 550 zł + VAT.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie
w szkoleniu. Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej po udziale w szkoleniu.
Organizator szkolenia: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Gdańska 141/3/6,
85-022 Bydgoszcz, nr KSU: 02/02/2005/052
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego
mailem na adres szkolenia@pracodawcy.info.pl do dnia 28.02.2018 r.

