OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
NOWE REGULACJE, NOWE OBOWIĄZKI
Rektor doc. dr Elżbieta Łojko zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym przez
Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce.

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
zwane potocznie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).
Do tego czasu instytucje mają obowiązek dostosowania swojej działalności do nowego
prawa pod rygorem odpowiedzialności finansowej sięgającej nawet 20 MLN euro.
Obowiązek zapewnienia zgodności z nowymi regulacjami dotyczy wszystkich instytucji
w Polsce, nawet tych, które nie świadczą usług konsumentom.
Zmiana lub budowa systemu ochrony danych osobowych jest dużym wyzwaniem,
ale także wielką szansą na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku. Wdrożenie
nowych regulacji zgodnie z wymogami RODO nie jest łatwe.
Na szkoleniu zostaną omówione praktyczne aspekty najważniejszych zmian
wprowadzanych przez RODO. Przedstawimy, w jaki sposób wdrażać RODO i jak dzięki temu
zapewnić zgodność działania z nowymi regulacjami.
Unijne przepisy wprowadzą rewolucję w zasadach przetwarzania danych
osobowych przez szkoły i placówki oświatowe. Chociaż obowiązują od 25 maja 2018 r.,
warto już zacząć przygotowania do ich wdrożenia, bo spóźnienie może słono kosztować.
PROGRAM SZKOLENIA DWUDNIOWEGO:
Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć (czwartek i piątek od godz. 9 do godz. 16.15).
Zagadnienia:
panel pierwszy: Ochrona Danych Osobowych.
panel drugi: Informacje niejawne.
panel trzeci: Praktyczne aspekty administrowania danymi osobowymi.
panel czwarty: Przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych.

panel piąty: Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów prawnych.
panel szósty: Nowe obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Dyskusja i konsultacje.
W trakcie szkolenia każdego dnia zapewniamy dwie przerwy kawowe oraz lunch.
Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia oraz materiały dydaktyczne w wersji
elektronicznej.
Termin: 17-18 maja 2018 r.
Zapisy do: 14.05.2018 r.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu).
Miejsce szkolenia:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka
tel. 29 760 68 86, fax. 29 760 98 10
e-mail: wsap@wsap.com.pl
Koszt udziału w szkoleniu:
800 zł – 1 osoba (cena promocyjna szkoleń majowych!)
Wpłata na konto Alior Bank: 50 2490 0005 0000 4530 8630 9685 – z tytułem: SzkolenieRODO dla oświaty.
Wykładowcy:
Jacek Piecha – doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca
w europejskim programie „Dobre prawo – sprawne rządzenie”, wykładowca na Studiach
Podyplomowych Administracji WSAP w Ostrołęce.
Mariusz Kluczek – Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
w Ostrołęce, wieloletni wykładowca akademicki, trener prowadzący kursy, szkolenia
z dziedzin bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa informacji.
Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Hotelu WSAP w Ostrołęce
(prosimy o wcześniejszą rezerwację):
tel. 29 760 68 86 lub 797 294 594
e-mail: recepcja@wsap.com.pl

