Wizja i dążenia Firmy
Celem firmy jest doskonalenie usług
doradczych, opierając się o najnowsze
zmiany, metody i strategie,
dostosowane do potrzeb rynkowych.
Naszym priorytetem jest przekazywanie
wiedzy oraz udzielanie wsparcia
podmiotom, które nam zaufały.
Od kilku lat naszą ofertę adresujemy
jednostkom samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwom uwzględniając
specyfikę funkcjonowania. Przy
tworzeniu dokumentacji, staramy się
kierować oczekiwaniami, które
względem samorządów zwiększają się
oraz uwagami i potrzebami
umożliwiającymi efektywne zarządzanie
jednostką samorządu terytorialnego
oraz przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze szczególne znaczenie
stawianych zadań w ramach naszej
działalności opracowaliśmy ofertę usług,
które w naszym przekonaniu są zgodne
z potrzebami jednostek samorządów
terytorialnych oraz przedsiębiorstw.
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Kompleksowe rozwiązania
dla administracji
samorządowej oraz
przedsiębiorstw

Szkolenie z zakresu
ochrony danych
osobowych

Kontakt z nami
Szkolenie z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych
adresowane jest do osób chcących
nabyć wiedzę na temat
najważniejszych zmian w przepisach
dotyczących ochrony danych
osobowych.

Cel szkolenia:
Uzyskanie przez uczestników wiedzy
na temat zmian w zakresie
przetwarzania danych osobowych.
Forma szkolenia:
Szkolenie odbywa się w formie
wykładów / warsztatów
umożliwiających uzyskanie i
uzupełnienie wiedzy w zakresie
ochrony danych osobowych.
Materiały szkoleniowe:
Uczestnik szkolenia otrzyma gotowe
wzory dokumentów niezbędnych w
codziennej pracy jednostki.
Czas trwania szkolenia:
5 godzin dydaktycznych (45 minut).

Program szkolenia
1. Ochrona danych w świetle wymogów
RODO.
2. Inspektor ochrony danych jako następca
ABI.
3. Zakres podmiotowy przetwarzania danych
osobowych (Administrator Danych
Osobowych, Podmiot przetwarzający).
4. Zasady realizacji obowiązków
Administratora Danych Osobowych
wynikających z RODO.
5. Powierzenie danych osobowych.
6. Zasady realizacji prawa osób, których dane
dotyczą.
7. Zasada postępowania w sytuacji naruszenia
ochrony danych osobowych.
8. Rejestr czynności przetwarzania danych
osobowych.
9. Szacowanie ryzyka a ocena skutków dla
ochrony danych (7 kroków do pełnej oceny
skutków dla ochrony danych).
10. Praktyczne wskazówki przetwarzania
danych zgodnie z prawem, warsztaty,
odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia,
konsultacje.
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