WIELKOPOLSKIE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
W imieniu Wielkopolskiego Koła TEPIS serdecznie zapraszam na
szkolenie dotyczące rozporządzenia Parlamentu UE i Rady 2016/679
(Ogólnego Rozporządzenie i Ochronie Danych) - RODO
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 Skrócone podsumowanie obecnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
 Najważniejsze różnice pomiędzy obecnymi przepisami a RODO (podejście do ochrony danych)
 Cechy szczególne przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę zajmującego się
tłumaczeniami
 Legalność przetwarzania – przykłady
 Poszerzony obowiązek informacyjny - przykłady treści i sposoby wykonania
 Przekazywanie danych i powierzanie przetwarzania danych
 Rejestr czynności przetwarzania –czy potrzebny? –jak prowadzić?
 Incydenty i ich zgłaszanie –przykład procedury i jej stosowania
 Ocena skutków przetwarzania –czy potrzebna?
 Proces zarządzania ryzykiem (przykładową procedurę uczestnicy otrzymuję po szkoleniu emailem, w formie pliku MS Word) – jak prowadzić i po co?
 Praktyczne warsztaty –wykonanie analizy ryzyka w firmie
 Witryna internetowa –bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
 Korzystanie z integracyjnych serwisów – wyszukiwarek, porównywarek, yellow pages itp.
 GIODO a UODO –podobieństwa i różnice. Uprawnienia, kontrola, stosowanie kar.
 Co robić w razie kontroli?
 Praktyczne wskazówki na temat sposobu przygotowania się do nowych przepisów – plan
działań.
 Przegląd typowych zagrożeń, podatności, aktywów i zabezpieczeń –jako wstęp do analizy
ryzyka
 (listy tych elementów uczestnicy otrzymują po szkoleniu e-mailem w formie plików MS
Word/Excel)
 Omówienie sposobu prowadzenia dokumentacji w ramach nowych przepisów, przykłady

Prowadzący:
Wojciech
Marciniak
jest
wieloletnim
Administratorem
Bezpieczeństwa Informacji (ABI), audytorem i szkoleniowcem z zakresu ochrony
danych osobowych
Termin: 24.03.2018 (sobota), godz. 11:00 – 15:30
Miejsce: Collegium Da Vinci, ul. gen. T.Kutrzeby 10, Poznań
Opłata: 130 zł (członkowie TEPIS), 150 zł (pozostałe osoby)
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.03.2018 na adres wielkopolskie@tepis.org.pl,
CC: tepis@tepis.org.pl
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214
2495, PKO BP II O/Warszawa. W tytule przelewu prosimy o dopisek „WLKP Rodo”

Liczba miejsc jest ograniczona i pierwszeństwo będą miały osoby, które uiszczą
wpłatę i prześlą potwierdzenie przelewu.
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214
2495, PKO BP II O/Warszawa. W tytule przelewu prosimy o dopisek „WLKP Rodo”
Opłata obejmuje zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.
W razie niemożności udziału w szkoleniu potrącamy 50% wpłaconej kwoty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń
i wpłat.

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy!
Zarząd Wielkopolskiego Koła PT TEPIS

