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I. OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA
II. PRAKTYKI I STAŻE w BEŁCHATOWIE
III. SZKOLENIE - RODO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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RODO i zupełnie nowa ustawa o ochronie danych osobowych;
Nowe definicje i regulacje w przepisach RODO;
Inspektor ochrony danych – dawny Administrator bezpieczeństwa informacji;
Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie – krok po kroku;
Prowadzenie wymaganej dokumentacji, wewnętrzne regulaminy, polityki
bezpieczeństwa, kodeksy dobrych praktyk, rejestr czynności przetwarzania
danych osobowych, polityki ochrony danych, wykonywanie analizy ryzyka;
6. Reguły powierzania przetwarzania danych innym podmiotom –
7. Udostępnianie danych osobowych innym administratorom danych
8. Zmiany w przetwarzaniu danych osób małoletnich;
9. 72h na informowanie organu nadzorczego o sytuacji naruszenia zasad
bezpieczeństwa informacji;
10. Privacy by Design i Privacy by Default;
11. Poszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego osoby, której dane dotyczą;
12. Zmiany w zasadach wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
13. Wyznaczenie i notyfikacja DPO;
14. Zadania i obowiązki Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer);
15. Zadania i obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego;
16. Prawa osób których dane dotyczą:
17. Podmioty, których dane są przetwarzane;
18.Elektroniczna wymiana informacji;
19. Ochrona danych osobowych w Internecie;
20.Najczęstsze błędy i uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych;
21. Właściwe zabezpieczanie danych osobowych;
22.Rodzaje środków zabezpieczeń danych osobowych
23.Sytuacje naruszenia przez upoważnionego pracownika zasad ochrony danych
osobowych w zakładzie pracy;
24.Przygotowanie do kontroli zewnętrznej lub sprawdzenia na zlecenie organu
nadzorczego;
25.Przedmiot kontroli (co może podlegać kontroli, jakie przygotować dokumenty:
26.Wysokie kary finansowe;
27.Odpowiedzialność karna i administracyjna, cywilna, dyscyplinarna z tytułu
naruszenia zasad ochrony danych osobowych;
28.Zalecenia co do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w tym legalności podstaw ich pozyskiwania;
29.Zalecenia co do sposobów aktualizacji, usuwania lub poprawiania
nieprawidłowych lub niekompletnych danych, reakcji na ewentualne incydenty
naruszenia ochrony danych osobowych;
30.Case study, dyskusja, pytania, problemy, konsultacje indywidualne.
PRZEDSIĘBIORY BIORACY UDZIAŁ W SZKOLENIU OTRZYMAJĄ
ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

