Szkolenia po angielsku
Terminy szkoleń
Data: do ustalenia
Miejsce: szkolenie online lub w siedzibie klienta
Prowadzący: do ustalenia
Koszt: Cena ustalana indywidualnie

Cele szkolenia
Państwa pracownicy zdobędą praktyczną wiedzę i nauczą się przetwarzać dane w bezpieczny
sposób! Szkolenia po angielsku to okazja do przeszkolenia anglojęzycznych pracowników i
wielokulturowych zespołów.

Dla kogo jest szkolenie?
Naszą ofertę kierujemy do szerokiego grona pracowników różnych działów (HR, marketing, sprzedaż,
dział prawny, IT, administracja) mówiących po angielsku dla pracowników administracji publicznej,
Inspektorów Ochrony Danych oraz wszystkich osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych
w organizacji, a także kierownictwa najwyższego szczebla.

Rezultaty szkolenia
Podczas szkolenia uczestnicy:
Dowiedzą się czym różni się powierzenie od udostępnienia danych. Dowiedzą się kiedy należy
zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych. Usłyszą, jak ustalić zasady odpowiedzialności
podmiotu przetwarzającego za dalsze podmioty przetwarzające. Poznają zasady prawidłowego
określania obowiązków stron umowy powierzenia i możliwe konsekwencje braku wskazania
elementów niewymaganych lecz pożądanych w takiej umowie. Dowiedzą się jak ukształtować zasady
współpracy pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym celem zapewnienia
bezpiecznego pod kątem prawnym przetwarzania danych osobowych. Poznają dobre praktyki
umożliwiające sprawny kontakt pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane.

Plan szkolenia
Plan szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb klienta

Prowadzący

Nasi eksperci to prawnicy z doświadczeniem, którzy przeprowadzą szkolenie z zakresu ochrony
danych osobowych dla pracowników Państwa firmy w dogodnym terminie uwzględniając specyfikę
działalności organizacji. Nasi eksperci współpracują na co dzień z zagranicznymi firmami różnych
branż.

Jak wygląda szkolenie zdalne?
Po przyjęciu oferty otrzymasz wiadomość z zaproszeniem na szkolenie wraz z unikalnym linkiem do
platformy. W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu
(komputer, tablet lub telefon). W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
Możesz zadawać pytania trenerowi. Materiały otrzymasz w formacie PDF wraz z certyfikatem
potwierdzającym udział w szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego
odtworzenia.

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
Materiały szkoleniowe w wersji
elektronicznej

Certyfikat poświadczający udział
w szkoleniu.

Wsparcie merytoryczne po
szkoleniu

Na wszelkie pytania dotyczące szkoleń odpowiemy pod numerami telefonów:
(22) 616 25 70 oraz +48 502 109 114
lub drogą mailową: szkolenia@omnimodo.com.pl
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