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KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH

Data i miejsce szkolenia: 16 maja 2019r., godz. 9:30, Katowice, ul. Mickiewicza 29, budynek
Węglokoksu.
Prowadzący: Gabriela Rychły-Stucke - Finansista, certyfikowany trener sprzedaży, coach.,
inspektor ochrony danych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, obecnie w trakcie studiów
podyplomowych z rekomendacją GIODO w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej –
"Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie", doświadczenie zdobywała zarówno w
korporacjach gdzie zajmowała stanowiska prezesa jak również prowadząc własną działalność
gospodarczą. Wiedzę którą przekazuje swoim słuchaczom zna z doświadczenia.
Zajęcia prowadzone w formie zamkniętych i otwartych szkoleń w firmach prywatnych, m.in. Skok
Kopernik, Biuro Finansowe K. Żochowska, GK Finance, P.P.H.U. Paletmax, Nova Software, DMF D.
Maryanek, AS Klima, Capital Finance, Royal Banking, TMF Poland Sp. z o.o.

Adresaci szkolenia: szkolenie jest skierowane do każdego podmiotu który przetwarza dane osobowe,
zarówno do właścicieli firm (Administratorów Danych Osobowych) jak również dla Inspektorów Ochrony
Danych oraz każdej osoby która pracuje na danych osobowych i jest odpowiedzialna za ich ochronę i
może brać czynny udział w kontroli Organu Nadzorczego.

Program szkolenia:

1. Prawo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
2. Podmiot kontrolujący
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
4. Przesłanki wyłączenia kontrolującego
5. Upoważnienie do udziału w kontroli osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną
6. Przebieg kontroli
7. Zakres uprawnień kontrolującego
8. Prawo korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli lub Policji
9. Obowiązki kontrolowanego
10.Ustalanie stanu faktycznego na podstawie zebranych dowodów
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11.Protokół kontroli
12.Termin zakończenia kontroli
13.Skutki stwierdzenia naruszeń
14.OBSZARY NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WYPADEK
KONTROLI:
➢ Monitoring wizyjny
➢ Monitoring poczty elektronicznej
➢ Upoważnienie do przetwarzania danych
➢ Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych – polityki, regulaminy
➢ Dokumentacja osobowa - archiwa
➢ Korzystanie z usług podmiotów trzecich
➢ Rejestr naruszeń
➢ Niszczenie dokumentacji
➢ Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych – art. 5 RODO
Cena szkolenia: 370 zł + 23% VAT. Cena obejmuje: autorskie materiały szkoleniowe,
przerwę kawową, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika.
(Faktury „zw” dla sektora finansów publicznych po przesłaniu oświadczenia o zwolnieniu z VAT )
Zgłoszenia można dokonać poprzez stronę internetową www.totalexpert.pl ewentualnie wysyłając
kartę zgłoszenia na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem na nr: 32/720 24 24.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy o odesłanie mailem na adres: biuro@totalexpert.pl lub faxem nr: 32/720 24 24
PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA
Nazwa
szkolenia/kursu:
Termin szkolenia:

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
16 maja 2019

Miasto szkolenia:

Katowice

Cena:

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA
Imię i nazwisko uczestników, stanowisko

Kontakt do uczestnika: adres email, telefon
Wyrażam zgodę na wysyłanie przypomnienia o szkoleniu przez SMS
 TAK
 NIE

1.
2.
3.
4.

DANE FIRMY DO FAKTURY
Nazwa:
Adres (ulica
i miasto):
NIP:
Imię i
nazwisko;
E-mail:

UWAGI:
OSOBA ZGŁASZAJĄCA
Funkcja:
Telefon:

Fax:

Warunki uczestnictwa:
Wypełniona karta zgłoszenia jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu
odbiorcy. Faktury wydajemy na szkoleniu, płatność do 14 dni po szkoleniu.
Oświadczenie dla finansujących szkolenie ze środków publicznych:
Niniejszym oświadczamy, że nabyta w/w usługa szkoleniowa w zakresie kształcenia zawodowego jest finansowana:
 w całości ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
 w co najmniej 70% ze środków publicznych (§ 3 ust. 1 pkt 14 Rozp. MF z dn. 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od
podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - Dz. U. 2013, poz. 1722)
Warunki rezygnacji:
Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nie
zgłoszenie się na szkolenie/kurs nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Total Expert Jan Howaniec ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec w zakresie
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO). Wiem, że mam pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 wyrażam zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Total Expert Jan Howaniec ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec na podany adres e-mail-na
podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W każdym momencie przysługuje mi prawo do
odwołania powyższej zgody.
 wyrażam zgodę
Informujemy, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) jest Total Expert Jan Howaniec ul. Wysoka 5, 41-209 Sosnowiec. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem świadczenia usług szkoleniowych.

Pieczątka firmowa

……………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………...

Podpis osoby upoważnionej
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