Oferta szkoleniowa
„RODO
RODO bez tajemnic –
unijna reforma
przepisów
przepisów”

Termin: 09-10 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Białystok

Program szkolenia
Dzień pierwszy:
I.

Zmiany w ochronie danych osobowych w związku z wejściem w życie
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych (…)( RODO).

Porównanie stanu prawnego po 25 maja 2018 r. z obecnie obowiązującym:
1. Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania ochrony danych
osobowych po 25 maja 2018 r.
2. Zmiana podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych.
3. Nowe zasady przetwarzania danych ze szczególnym uwzględnieniem zgody osoby
której dane dotyczą oraz przetwarzania w związku z wykonaniem umowy.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
5. Uprawnienia osób których dane dotyczą.
6. Podmiot przetwarzający dane. Outsourcing usług księgowych, informatycznych,
obsługi prawnej, medycyny pracy.
- warunki powierzania danych osobowych,
- zapisy w umowach dotyczące powierzania danych osobowych,
- odpowiedzialność podmiotów przetwarzających.
7. Wdrożenie RODO w małych i średnich przedsiębiorstwach.
8. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów.
II.
ABI w nowej roli Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
1. Administrator i Współadministratordanych osobowych (ADO).
2. Kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestru czynności.
3.Rola i funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).
4. Kto jest zobowiązany do wyznaczenia IOD po wejściu w życie RODO.
5. Nowe wymagania i zasady wyznaczania IOD.

Dzień drugi:

III.

Inwentaryzacja zasobów danych osobowych i systemu ich ochrony
w związku z wejściem RODO.
1.Wpływ zmian prawnych w zakresie RODO na organizację podmiotu.
2.Audyt zgodności aktów wewnętrznych podmiotów z RODO.
3.Sposoby rozpoznania zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych.
4.Rodzaje zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.
6.Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, środowiskowego, osobowego ochrony
informacji.
IV. Dokumentacja ochrony przetwarzania danych w świetle RODO.
1. Polityka bezpieczeństwa informacji.
2. Instrukcja zarządzania systemami IT.
V. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.
1. Dane osobowe w systemach IT.
2. Administrator Systemów Informatycznych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa w urządzeniach przenośnych.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !
Lokalizacja szkolenia:
Białystok

Kontakt:
Monika Sieczko
Polska Izba Mleka
ul. Mickiewicza 7/23, 15-213 Białystok,
tel. 85 674 73 29 tel./fax 85 874 43 88,
email: szkolenia@izbamleka.pl

