KONFERENCJA
"RODO a ochrona danych osobowych po zmianie 25.05.2018.
Nowe wymagania, ryzyka i szanse."
21.02.2018r. Tychy
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Nowe przepisy wywołują wiele wątpliwości, m.in.:
þ Na czym dokładnie będą polegały wprowadzone zmiany? þ Kogo obejmą zmiany?
þ Które z nich są najistotniejsze? þ Co grozi za ich nieprzestrzeganie? þ Jak przygotować się do ich wdrożenia?

KONFERENCJA
Od 25 maja 2018 roku zaczniemy stosować „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w
polskiej nomenklaturze zwane „RODO”.
Dla organizacji wiąże się to z koniecznością przygotowania pod kątem zapewnienia zgodności z nowym prawem w obszarze przetwarzania
danych osobowych, umożliwienia podmiotom danych realizacji ich praw oraz zarządzania ryzykiem w procesie przetwarzania danych
osobowych. Ponieważ naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zagrożone są bardzo wysokimi karami – do 20 mln
euro, warto upewnić się, że nasza organizacja jest przygotowana do wejścia w życie RODO i tym samym ma szansę uniknięcia zagrożeń
związanych z naruszeniem prawa w tym zakresie i przewidzianymi na tę okoliczność sankcjami.
W trakcie Konferencji przedstawimy zarówno informacje dotyczące zmian w przepisach, jak również rozwiązania, których użycie zapewni
dopełnienie należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych.

PROWADZĄCY

Janusz Czauderna - ekspert TUV NORD POLSKA Janusz Czauderna ,Przemysław Szczurek- Manager ds Bezpieczeństwa Informacji TUV NORD

DLA KOGO

Konferencja skierowana jest do wszystkich firm i instytucji w których przetwarzane są dane osobowe. Przetwarzanie danych to operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i
usuwanie, a zwłaszcza te działania, które wykonuje się w systemach informatycznych)
Udział w Konferencji jest dla każdego, kto chce dowiedzieć się jak skutecznie przygotować swoją organizację do wdrożenia zmian
wynikających z reformy i poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia nowych przepisów.
Do udziału zapraszamy przede wszystkim;
þ właścicieli firm, managerów, członków kadry kierowniczej þ dyrektorów personalnych, pracowników działów kadrowo-płacowych i HR
þ osoby pracujące z danymi osobowymi (marketing, sprzedaż) þ specjalistów od przetwarzania i bezpieczeństwa danych
þ osoby, które bezpośrednio lub pośrednio mają dostęp do danych osobowych lub odpowiadają za zarządzanie ryzykiem związanym z ich
przetwarzaniem

TERMIN I MIEJSCE
Termin: 21 lutego 2018 Godzina: 9:00- 12:00 Miejsce: Aula Niepublicznego Technikum Kolejowego w Tychach, Al. Niepodległości 32

REJESTRACJA
Aby zgłosić swój udział w Konferencji prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres karolina.chemicz@edukacja.tychy.pl
lub dostarczenie osobiście do Centrum Szkoleniowego “Śródmieście” - Al. Niepodległości 32 w Tychach na I piętrze (pon-piąt. . 8.00. - 16.00)
Karta jest dostępna na stronie www.edukacja.tychy.pl oraz w biurze przy Al. Niepodległości 32 w Tychach.
Liczba uczestników konferencji jest ograniczona (250 osób), decyduje kolejność zgłoszeń. Na zakończenie konferencji przedstawione zostaną
opcje wsparcia dla firm, celem spełnienia wymogów RODO (szkolenia, audyty, dokumentacja, procedury) ZAPRASZAMY!
OPIEKUN KONFERENCJI
Karolina Chemicz-Pałys
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