OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

PRACA ZDALNA A
NARUSZENIA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
PROGRAM:
1.

2.
3.
4.
5.

CELE I KORZYŚCI:
Na zajęciach dowiedzą się
Państwo jak postępować
podczas pracy zdalnej, aby nie
naruszyć przepisów o ochronie
danych.
Przestawimy jakie procedury
należy przygotować w zakresie
ochrony danych osobowych w
przypadku pracy zdalnej aby jak
najlepiej zabezpieczyć ich
bezpieczeństwo.
Wskazane zostaną przykładowe
incydenty i naruszenia związane
z pracą zdalną.
Opowiemy jak dokumentować
naruszenia ochrony danych
osobowych.
Na szkoleniu odpowiemy na
pytania w zakresie ochrony
danych osobowych w tych
trudnych i niecodziennych dla
wszystkich sytuacjach.

6.
7.
8.

Na jakie rozwiązania zwrócić uwagę, organizując
pracę zdalną?
Jakie procedury warto opracować w przypadku
pracy zdalnej?
Przykładowe incydenty i naruszenia związane z
pracą zdalną.
Stwierdzenie
naruszenia
ochrony
danych
osobowych – czyja to kompetencja w przypadku
pracy zdalnej.
Zgłaszanie incydentu lub naruszenia wewnątrz
organizacji – na co zwrócić uwagę w przypadku
pracy zdalnej?
Realizacja
obowiązku
zawiadomienia
osoby
fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych.
Dokumentowanie naruszeń.
Rola IOD przy obsłudze incydentów, zgłaszaniu
naruszenia do organu nadzorczego i informowaniu
osoby fizycznej.

PROWADZĄCY:

jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym,
praktykiem w zakresie ochrony danych osobowych i
udostępniania
informacji.
Jest
wiceprezesem
Stowarzyszenia Praktyków Prawa Ochrony Danych
(SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych,
dostępie
do
informacji
publicznej,
ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz
prawie samorządowym. Jest współautorką programu
studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych
osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i
nadzorowała system ochrony danych osobowych w
Urzędzie Miasta Łodzi. Jest autorką i współautorką
kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę
ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji
publicznej, w tym wielu monografii.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również
w formule on-line.
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne?

W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i
koordynator szkolenie przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby
Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.

Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3400 zł
netto zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych
(zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w
terminie 14 dni.
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb
Zamawiającego,
Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1
trenera,
Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i
elektronicznej,
Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
Konsultacje poszkoleniowe.

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy
dowolnym miejscu wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali
urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy
swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali multimedialnej
(zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy
instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub
w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego.
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez
mikrofon lub czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia
w sesji pytań i odpowiedzi.
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez
przeglądarkę internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do
Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem lub głośniki.

Cena szkolenia online wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2500 zł netto zw. z
VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art.
43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb
Zamawiającego,
Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1
trenera,
Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,
Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
Konsultacje poszkoleniowe.

