Sprawdzian gotowości do RODO
- rekomendacje wdrożenia przepisów:
organizacyjne, prawne, techniczne

/ SZKOLENIE

W maju 2018 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie unijne RODO, które
nakłada na KAŻDĄ FIRMĘ obowiązek wprowadzenia systemu ochrony danych
osobowych. Przestrzeganie nowych przepisów będzie kontrolowane w małych
i dużych przedsiębiorstwach przez specjalnie powołany w tym celu urząd,
a nakładane przez niego kary za wykryte nieprawidłowości będą sięgały
nawet 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Technopark Pomerania zaprasza na

szkolenie dot. nowego prawa w zakresie
ochrony danych osobowych,
które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru

6 marca lub 19 kwietnia
w godz. 10:00 -15:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób administrujących danymi osobowymi
pracowników w przedsiębiorstwach bądź przetwarzających dane swoich
użytkowników/klientów, w szczególności: kierowników firm, administratorów
bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów IT.

Rozporządzenie RODO rewolucjonizuje system ochrony danych osobowych
w przedsiębiorstwach. Najważniejsze zmiany, które zostaną
szczegółowo omówione podczas szkolenia, dotyczą:
statusu i zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- od kiedy i w jakich firmach jego powołanie będzie koniecznością;
obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych wewnątrz firmy;
obowiązku raportowania wycieków danych do GIODO;
przygotowania odpowiednich procedur i zabezpieczeń przed przystąpieniem do zbierania
i przetwarzania danych osobowych;
konieczności wprowadzenia indywidualnego systemu ochrony danych osobowych dla każdej firmy
– brak możliwości korzystania z szablonów;
prawnego uregulowania zasad profilowania i możliwości wykorzystania danych w działalności marketingowej;
obowiązku uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design) oraz eksploatacji (privacy by
default) aplikacji bazodanowych;
anonimizacji i pseudonimizacji danych osobowych – znaczenia prawnego wskazanych procesów;
szczególnych uprawnień podmiotów danych w zakresie prawa do bycia zapomnianym i przenoszenia danych;
zasad legalnego pozyskiwania danych osobowych, w tym od osób małoletnich;
przetwarzania danych medycznych i wrażliwych;
zasad przekazywania danych osobowych do państw trzecich;
wprowadzenia wysokich kar za wykryte nieprawidłowości – odpowiedzialność karna osoby zarządzającej firmą
i kary pieniężne w wysokości nawet do 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa (nie więcej niż 20 mln EUR).

Prowadzący:

Rafał Malujda
LL.M. (Rostock), radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent studiów podyplomowych w Niemczech w
zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz
kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i
prawie nowych technologii. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych,
e-commerce, usług medycznych czy finansowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source)
oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Sekretarz
Klastra.IT, członek grupy roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. w ramach Zespołu ds.
Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju oraz ds. innowacyjnych technologii morskich. Na co
dzień zarządza kancelarią malujda.pl, prowadzi sprawy w Polsce, Niemczech i innych krajach.

Koszt
szkolenia

450

zł netto/osoba*

*druga i trzecia osoba z jednej instytucji - rabat 10%

Zapisy i pytania:
promocja@spnt.pl
tel. +48 91 852 29 59

