RODO W PRAKTYCE
Zaproszenie do udziału w SZKOLENIU
Szkolenie dla Agentów Bezpieczeństwa Informacji i Administratorów Danych, pracowników Działów
Personalnych oraz firm Doradztwa Personalnego

Przygotuj swoją firmę do ZMIAN W przepisACH, które zaczną obOwiązywać od 25.05.2018 r.
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Zaproszenie DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i jego
obowiązywania już od 25 maja 2018 r., wszystkie
firmy oraz instytucje na terenie Polski, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, pod rygorem wysokich
kar finansowych* związane będą zmianami, jakie
wprowadza Rozporządzenie.

w szczegółowy i praktyczny sposób będzie odpowiadać na pytania, w jaki sposób przygotować organizację na zmiany, które niesie za sobą RODO.

Zajęcia poprowadzi nasz certyfikowany ekspert,
Radca Prawny Beata Marek, Prezes Cyberlaw.pl,
(www.cyberlaw.pl) wysokiej klasy uznana specjalistka z zakresu prawa Ochrony Danych Osobowych a także prawa cyfrowego. Od lat wspiera ona
Inter.Expert Polska wraz z Brytyjsko-Polską Izbą i doradza spółkom, ze szczególnym uwzględnieHandlową- Patronem wydarzenia, mają zaszczyt niem biznesów e-commerce, w zakresie regulacji
zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji prawa o Ochronie Danych Osobowych, a w świetle
szkolenia pt. „RODO w praktyce - jak skutecznie zmian idących za RODO, kompleksowo prowadzi
przygotować się do zmian w przepisach”. Spotkanie je przez proces dostosowawczy do nowych prze-

pisów które z nich wynikają i przygotowuje je do
audytów GIODO.
Szkolenie jest certyfikowane, ma charakter ekskluzywny i skierowane jest jedynie dla członów BPCC
a stawiając sobie za priorytet jakość wyniesionej
z niego wiedzy, prowadzone będzie w oparciu o
zajęcia praktyczne oraz interakcję z uczestnikami
- dyskusję oraz warsztaty.
* Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych,
niezgodnie z nowymi przepisami RODO, może narazić
Twoją firmę na kary administracyjne sięgające nawet
20.000.000 Euro lub 4% światowego obrotu firmy.
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PRELEGENT

Beata Marek jest prawnikiem i właścicielem kancelarii Cyberlaw. Specjalizuje się w prawie nowych
technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa IT, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych
oraz prawa kontraktowego w obrocie krajowym
i zagranicznym.

Informacyjnych, wiceprezes Cloud Security Alliance Polska, członkini Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a także International Cyber Threat
Task Force.

Aktywna uczestniczka i koordynatorka wielu projektów, prelegentka na konferencjach i szkoleniach oraz autorka wielu publikacji z zakresu prawa
Posiada ponad 5 letnie doświadczenie m.in. w ob- nowych technologii, w tym rozmów z Generalnym
szarze cyberprzestępczości, cyberzagrożeń oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
bezpieczeństwa informacji.
Zajmuje się przede wszystkim szacowaniem ryzyka prawnego (ocena zgodności) oraz obsługą
prawną projektów jak i całych spółek z sektora
TMT ( Technologie, Media, Telekomunikacja).
Redaktor Naczelna kwartalnika naukowego „Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law
Review” oraz pomysłodawca bloga dla przedsiębiorców i programistów – cyberlaw.pl
Dyrektor ds. prawnych w ISSA Polska – Stowarzyszeniu do spraw Bezpieczeństwa Systemów

“

Od 25 maja 2018r. zacznie być stosowane
rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak będzie wyglądało przetwarzanie
danych kandydatów i pracowników w zgodzie z nowymi przepisami.
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PLAN SZKOLENIA

8:30 – 8:45
8:45 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 16:00

9:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:50

12:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

Rejestracja uczestników.
Oficjalne powitanie i prezentacja Partnerów.
Prezentacja - Partner Złoty - LOG System: Gotowe narzędzie wspierające wdrożenie RODO.
Szkolenie prowadzone przez Mec. Beata Marek: „Przygotowanie do
RODO w praktyce: zmiany dla Działów Personalnych, Agentów bezpieczeństwa Informacji i Administratorów Danych Osobowych”.
Zagadnienia wprowadzające: definicje, terminy i ich powiązania.
Przerwa kawowa + stoiska Partnerów.
Stosowanie przepisów w praktyce: zastosowanie przepisów o ochronie danych
osobowych - w jakich przypadkach, kto i w jaki sposób ma stosować się do konkretnych przepisów - przykłady. Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania oraz
wybór dostawców.
Czym są przesłanki przetwarzania danych i przykładowe klauzule zgód na przetwarzanie danych.
Przerwa kawowa + stoiska Partnerów.
Jakie są obowiązki Administratora Danych oraz Przetwarzającego.
Prawa podmiotów danych - omówienie zagadnienia.
Przerwa obiadowa.
Warsztaty – wspólne rozwiązanie zadań case study oraz samodzielne stworzenie
m.in. klauzuli zgody na przetwarzanie danych.
Networking.

Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w hotelu
Novotel Wrocław City w dniu 12.04.2018
(czwartek)
Długość szkolenia: 1 dzień (7h)

Cena: 699,00 PLN + VAT za osobę

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Pakiet dzienny zawiera:

Rafał Filas

• Szkolenie + Certyfikat

Tel:

797 473 533

• Kawa,herbata, przekąski

Tel:

71 70 72 101

• Lunch

Email: rodo@interexpert.pl

• Parking
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ORGANIZATOR

PATRON

Inter.Expert Polska Sp. z o.o.

British Polish Chamber of Commerce

Należąc do polsko-niemieckiej grupy kapitałowej Inter.Expert, Inter.Expert Polska to wyspecjalizowany w branży technologicznej partner w zakresie doradztwa personalnego oraz
rozwiązań w obszarze HR. Działając od lat w
branży oraz specjalizując się w obszarze przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacyjnego, wraz z Brytyjsko-Polską
Izbą Handlową - Patronem wydarzenia, zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej edycji
z planowanego cyklu spotkań dotyczących
dostosowania się do zmian RODO dla firm.

BPCC jest wiodącą Izbą Handlową w Polsce, dostarczającą infor-

interexpert.pl
Tel: 71 - 707 21 01

macji handlowych i biznesowych, wspierającą inwestycje naszych
członków i klientów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupy Robocze
BPCC pomagają tworzyć lepsze relacje biznesowe poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskiego sektora publicznego.
bpcc.org.pl
Tel: 71 - 733 13 75

ZŁOTY PARTNER

LOG Systems Sp. z o.o
Początki firmy datuje się na 2001 rok. Był to czas, gdy na polskim
rynku zaczynała pojawiać się usługa Software Asset Management.
5 lat później, w 2006 roku, w wyniku współpracy firm BKK INWEST
i Komputronik S.A., światło dzienne ujrzała aplikacja LOG System.
Oprogramowanie LOG System oferuje szereg funkcjonalności,
które w znacznym stopniu optymalizują pracę działu IT. Służy również kierownictwu firmy, sprawującemu nadzór nad zasobami. LOG
System to także funkcjonalności wpływające na poprawę bezpieczeństwa danych i przepływu informacji w firmach, co w dobie
zmian wprowadzonych przez RODO, daje gotowe narzędzie do
wdrożenia unijnych przepisów.
logsystem.pl
Tel: 71 - 750 42 00
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