Ochrona danych
osobowych po
reformie
Nadchodzący stan prawny według RODO
(Rozporządzenia UE 2016/679) i projektów
ustaw opublikowanych przez Ministerstwo
Cyfryzacji

Termin:
Warszawa 2 grudnia 2019 r.
Cena:
- 980 zł + VAT – szkolenie
stacjonarne lub on-line w czasie
rzeczywistym
- 1390 zł + VAT – szkolenie
stacjonarne z dostępem do wersji
on-line na 30 dni
Warszawa:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302
klaudia.pliszka@pl.ey.com

academyofbusiness.pl

Cele szkolenia

Program szkolenia

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

Geneza reformy, wejście w życie
w Polsce

u

Jaki wpływ na obowiązki i odpowiedzialność Twojej instytucji
ma reforma ochrony danych osobowych?

u

Jakie mogą być praktyczne skutki nowych rozwiązań dla
organizacji?

u

Rozszerzenie kluczowych definicji
u

pseudonimizacja a anonimizacja – różnice i ryzyka

u

dane geolokalizacyjne i IP jako dane osobowe, adres e-mail
i numer telefonu jako dane osobowe, dane biometryczne
i ograniczenia ich stosowania

Jakie ryzyka są związane z nowymi obowiązkami?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dla kogo?
Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto bezpośrednio lub
pośrednio ma dostęp do danych osobowych lub odpowiada za
zarządzanie ryzykiem związanym z ich przetwarzaniem,
a w szczególności:
u

administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony
danych)

u

pracowników departamentów compliance, prawnych, audytu,
kredytów i ryzyka kredytowego, windykacji, marketingu, tworzenia
produktów, reklamacji

Klauzule zgody i klauzule informacyjne
u

klauzule informacyjne przy zbieraniu danych (formularze
w oddziałach,
w Internecie) – nowe elementy i ich skutki

u

ograniczenia profilowania klientów
w celach marketingowych

u

monitoring pracowników (np. e-maili, historii przeglądania
stron
w Internecie)

u

monitoring miejsc publicznych

u

doradców klienta

Nowe uprawnienia klientów wobec administratora danych
(SAR)

u

pracowników działów IT

Zmiana zasad powoływania inspektora ochrony danych
Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do GIODO
i klienta

Korzyści
Po ukończeniu szkolenia:
u

będziesz wiedział, jakie nowe obowiązki ma Twoja instytucja i jej
pracownicy w związku z reformą ochrony danych osobowych

u

będziesz wiedział, jakie są możliwości zapobiegania skutkom
naruszeń przy przetwarzaniu danych, ryzyku sankcji finansowych i
innych środków administracyjnych oraz utracie reputacji

u

spełnisz ustawowy obowiązek zapoznania pracowników
z przepisami o ochronie danych

u

procedura zgłaszania incydentów
w ramach instytucji

Wpływ na systemy informatyczne
u

analiza ryzyka przed przetwarzaniem danych (privacy risk
assessment)

u

ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna
ochrona danych

Postępowanie administracyjne przed organem ochrony danych
u

zasada ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca
ich przetwarzania

Nowe zasady transferów danych osobowych poza UE i EOG
Sankcje

Punkty CPE
Nasze szkolenia spełniają wymogi
międzynarodowych organizacji zawodowych
(ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich
członków.

u

kary finansowe do 20 mln EUR/
4% obrotu

Lokalizacja

Zgłoszenia

Zajęcia stacjonarne odbywają się:

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą
formularza zgłoszeniowego online. Po otrzymaniu
zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie rejestracji na
szkolenie. Tydzień przed rozpoczęciem zajęć wysyłamy
zaproszenie na szkolenie z informacjami organizacyjnymi

Warszawa - Centrum Konferencyjne EY Academy of Business,
al. Armii Ludowej 26, budynek Focus
lub w innej lokalizacji, w ścisłym centrum Warszawy.
Streaming
Szkolenie oferujemy również w wersji online. Uczestnicy
otrzymują link do strony internetowej, na której emitowane
jest szkolenie w czasie rzeczywistym.
Szkolenie trwa w godz. 9.00-16.30.
W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz
przerwa na obiad.

Cena
Koszt kursu stacjonarnego wraz z materiałami (lub udział
w kursie on-line*) wynosi 980 zł + 23% VAT.
Istnieje też możliwość połączenia kursu stacjonarnego
z czasowym dostępem do wersji on-line:
W cenie 1390 zł netto otrzymują Państwo udział w zajęciach
oraz dostęp do nagrania na 30 dni.
W cenie 1860 zł netto otrzymują Państwo jeden udział
w zajęciach oraz dostęp do nagrania dla 3 osób na 30 dni.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 701 00 00
lub email: academyofbusiness@pl.ey.com
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronach internetowych: www.academyofbusiness.pl
Promocje, nowości, wydarzenia:
www.facebook.com/EYszkolenia
Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.
Serdecznie zapraszamy!

