
      DOLNOŚLĄSKIE KOŁO 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY 

PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS 

zaprasza na 

Warsztaty dla tłumaczy wszystkich języków pt. 

„Dokumentacja RODO dla tłumaczy przysięgłych” warsztaty on-line 

w środę, 22 kwietnia 2020 (18.00-19.30) online.  

Szkolenie w formie warsztatów dla tłumaczy przysięgłych chcących poznać najistotniejsze 

zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Program opierać się będzie na 

przeanalizowaniu sytuacji prawnej tłumacza prowadzącego jednoosobową działalność 

gospodarczą po wejściu w życie RODO i przepisów towarzyszących – poruszone zostaną 

zagadnienia zarówno wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, jak i specyficzne odmienności 

branży tłumaczy przysięgłych. 

Ponadto, w trakcie szkolenia zostanie przedstawiona i omówiona dedykowana tłumaczom 

dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych, którą każdy uczestnik otrzyma pocztą 

elektroniczną. Stawiamy na praktykę! Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie samodzielnie w 

stanie wdrożyć właściwe procedury RODO w swojej firmie, pomoże w tym przedstawiona 

dokumentacja. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 

1. Zasady rządzące ochroną danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym: 

 podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych; 

 czas, przez który dane osobowe powinny być przechowywane; 

 środki, jakie powinny zostać podjęte celem zapewnienia odpowiedniego 
bezpieczeństwa przetwarzanych danych. 

2. Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych – przedstawienie i omówienie 
przygotowanych dokumentów, obejmujących: 

 rejestr czynności przetwarzania danych osobowych; 

 ogólną klauzulę informacyjną; 

 umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

 rejestr naruszeń ochrony danych osobowych; 

 rejestr realizacji żądań podmiotu danych; 

 upoważnienie do przetwarzania danych. 
3. Bezpieczeństwo a RODO – jak prawidłowo zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe? 
4. Strona internetowa zgodna z RODO – kilka uwag. 
5. Dyskusja, pytania uczestników. 

 
Warsztaty poprowadzi Rafał Garus, aplikant radcowski III roku w Kancelarii radcy prawnego dr 

Katarzyny Styrna-Bartman we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się bieżącym doradztwem dla 

polskich i niemieckich podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, specjalizuje się jednak w 

dziedzinie ochrony danych osobowych –m.in. przeprowadza audyty, przygotowuje dokumentację 

oraz wspiera klientów w dostosowaniu się do wciąż zmieniających się przepisów z zakresu szeroko 

rozumianego „RODO”. 

Ukończył studia stacjonarne prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, zaś doświadczenie zdobywał w kancelariach polskich i niemieckich. Biegle 

 



posługuje się językiem angielskim i niemieckim, w tym terminologią prawniczą. 

Opłaty 

99,00 PLN – dla członków PT TEPIS  

139,00 PLN – dla członków innych stowarzyszeń dla tłumaczy i studentów po 
   przesłaniu skanu legitymacji studenckiej/indeksu 

179,00 PLN - dla osób niezrzeszonych 

Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS (w tytule: „Warsztaty RODO- online”) 

PL43 1020 1026 0000 1802 0214 2495 

Ważne informacje: 

O przyjęciu decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń. Prosimy zatem o szybką wpłatę. W razie 

rezygnacji z udziału w szkoleniu nie zwracamy wpłaconej kwoty. 

Warsztaty odbędą się na platformie ClickMeeting. Uczestnik zgłasza swój udział na stronie 

https://pttepis.clickmeeting.com/ i po opłaceniu szkolenia otrzymuje zaproszenie i login.  

Zaświadczenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie (w pliku pdf) o 

udziale w Warsztatach wydane przez Kolegium Doskonalenia Zawodowego Polskiego Towarzystwa 

Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.  

Sekretariat: 

Biuro PT TEPIS, ul. Emilii Plater 25 lok. 44, 00-688 Warszawa 

tel. +48 514 434 476 

e-mail: tepis@tepis.org.pl, Strona internetowa: www.tepis.org.pl 

Szkolenie organizowane jest na zasadzie non-profit 

ZAPRASZAMY ! 
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