Zastosowanie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego w pracy tłumacza
Szkolenie organizowane przez EuroCert
w dniu 6 listopada (piątek) w godz. 11:00-13:00
Miejsce:
Webinarium na platformie ClickMeeting
Bezpłatne webinarium dla tłumaczy wszystkich języków

Program szkolenia
Część 1. Podstawy prawne usług zaufania.
•
•

Podstawy prawne w Unii Europejskiej
Podstawy prawne w Polsce

Część 2. Podpis kwalifikowany.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Czym się charakteryzuje
Jaką ma wartość
Z czego składa się podpis
Dane zawarte w certyfikacie
Przedstawienie profilu zaufanego oraz ePUAP
Zastosowanie podpisu w życiu codziennym
Rodzaje, formaty oraz typy podpisów elektronicznych
Formy zawarcia umowy
Jak prawidłowo użyć podpisu elektronicznego
Przyszłość podpisów kwalifikowanych

Część 3. Pieczęć elektroniczna kwalifikowana
•
Czym jest pieczęć
•
Co zapewnia
•
Korzyści związane z pieczęcią
•
Różnice oraz podobieństwa między pieczęcią kwalifikowaną a
podpisem kwalifikowanym
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•

Zastosowanie pieczęci w życiu codziennym

Część 4. Znaczniki czasu.
•
•

Kiedy stosować
Co nam daje kwalifikowany znacznik czasu

Część 5. Praktyczne zastosowanie usług zaufania dla Tłumaczy
Przysięgłych.
•
Kontakt z urzędami
•
Kontakt z sądami
•
Podpisywanie umów cywilno-prawnych
•
E-faktura
•
Tłumaczenie
podpisane
kwalifikowanym
elektronicznym

podpisem

Prelegent:
Łukasz Konikiewicz – prezes EuroCert Sp. z o.o.
www.eurocert.pl
Ważne informacje:
1. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: tepis@tepis.org.pl.
2. Termin przyjmowania zgłoszeń: do 5 listopada 2020 r.
3. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają automatycznie certyfikaty
ClickMeeting.
4. Webinarium będzie nagrywane, a zarejestrowani uczestnicy
otrzymają mail z linkiem do nagrania, umożliwiającym obejrzenie
webinarium w późniejszym terminie.
5. Przypominamy, że Uczestnicy rejestrują się samodzielnie na
stronie https://pttepis.clickmeeting.com/. Uczestnicy otrzymują link do
webinarium. Jest to wiadomość automatyczna z platformy. Uwaga:
brak wiadomości z linkiem należy zgłosić najpóźniej dzień przed
szkoleniem na adres: tepis@tepis.org.pl
Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie do udostępnianych
tekstów i innych materiałów, uczestnicy zobowiązują się nie
publikować ich ani nie udostępniać osobom trzecim.
Webinarium organizowane na zasadach non profit
Serdecznie zapraszamy!

