Analiza kar nałożonych przez organy - praktyczne
wskazówki dla przedsiębiorców
Informacje o szkoleniu
Termin szkolenia

27.11.2019

Miejsce

Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A

Koszt szkolenia

586,50 PLN

Prowadzący

Opis szkolenia
Termin i miejsce szkolenia:
27 listopada 2019, godz. 9:30 – 16:00
Warszawa, aleja Jerzego Waszyngtona 40 A
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
pakiet materiałów szkoleniowych,
RODO w wydaniu kieszonkowym,
wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 5 dni po szkoleniu,
pyszny obiad, kawę, herbatę.
I Blok
Znaczenie decyzji organów nadzorczych z UE dla sytuacji w Polsce:
pojęcie organu nadzorczego w rozumieniu RODO;
wyjaśnienie podstawowych elementów europejskiego systemu nadzoru nad ochroną danych osobowych;
interpretacja decyzji organów nadzorczych z innych państw EOG na gruncie lokalnym – o czym należy
pamiętać.

II Blok
Omówienie najczęściej karanych, przez organy nadzorcze, uchybień w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych:
kary będące skutkiem zastosowania nieadekwatnych do ryzyk;
kary za naruszenia w związku z nienależytymi zabezpieczeniami stosowanymi przez kontrahentów spółki/
wykorzystywane przez nie aplikacje;
privacy by design.
III Blok
Wybrane przykłady kar organów nadzorczych:
kary nakładane w obszarze monitoringu – na co zwrócić uwagę;
kary nakładane w obszarze marketingu – kwestia zgód;
omówienie decyzji wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV Blok
W jaki sposób zabezpieczyć spółkę w obszarach:
ochrona systemów spółki przed atakami na infrastrukturę teleinformatyczną organizacji– bezpieczne
przechowywanie haseł i loginów, zasady postępowania przy usuwaniu konta, monitorowanie stanu
zabezpieczenia sieci;
zabezpieczenie interesów spółki w ramach relacji z kontrahentami – umowa powierzenia, ocena
potencjalnego kontrahenta i negocjacje umowy;
podstawowe wymogi przetwarzania danych osobowych w systemach monitoringu wizyjnego (CCTV);
podstawowe wymogi przetwarzania danych osobowych w marketingu;
privacy by design – czyli co w praktyce powinniśmy zrobić?
Z okazji 15-lecia Omni Modo na każde szkolenie 15% rabatu.
Nowa cena: 586,50 zł + 23% VAT
Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:
szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Omni Modo
Aleja Jerzego Waszyngtona 40A Ip
03-910 Warszawa
tel/fax: 22 616 25 70
e-mail: szkolenia@omnimodo.com.pl

