Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

Audyty i analiza ryzyka w ochronie danych osobowych.
Warsztaty dla inspektorów ochrony danych
Data: 14 stycznia 2019, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 409 zł przy zgłoszeniu do 31 grudnia.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cele i korzyści: Nabycie przez uczestników umiejętności wykonywania audytów wewnętrznych
dotyczących ochrony danych osobowych. Natomiast druga część szkolenia ma na celu wskazania
uczestnikom jak wykonać w swojej jednostce analizę ryzyka zgodną z wymogami RODO. Uczestnik
otrzymuje pakiet gotowych rozwiań.
Adresaci: Osoby pełniące funkcję Inspektorów Ochrony Danych, wszystkie osoby zainteresowane
tematem.
Prowadzący: Z wykształcenia prawnik, od 2007 do 2017 r. związany z administracją samorządową,
obecnie zatrudniony w wiodącej jednostce naukowo – medycznej. Zawodowo zajmuje się realizacją
zagadnień z prawa pracy, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa
dotyczącego świadczeń rodzinnych, komunikacji a także ochrony danych osobowych. Ponadto posiada
ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji dla kadry kierowniczej jednostek
samorządu terytorialnego, jest Specjalistą ds. HR.
Program:
Część I.
1. Czym jest audyt, jak ustalać kryteria i cele audytu?
2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w zakresie przeprowadzenia audytów.
3. Audyty doraźne i audyty planowe – jak je przeprowadzać i kiedy.
4. Reakcja na naruszenie ochrony danych osobowych oraz nieprawidłowości związane z ochroną danych
osobowych.
100 minut.
5. Audyt u procesora.
Część II
1. Podejście do ochrony danych osobowych oparte na ryzyku – co to znaczy?
2. Analiza zagrożeń – na co zwrócić uwagę.
100 minut.
3. Zagrożenia utraty poufności danych – czym są, jak im zapobiegać.
4. Analiza ryzyka – jak ją skutecznie przeprowadzić.
5. Macierz ryzyka – dla Inspektora i pracowników.
6. Reakcja na ryzyko.
100 minut.
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podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu
przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas
mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa
- Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo
odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł
netto przy zgłoszeniu do 31 grudnia. Cena po 31 grudnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch
oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również
w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl W przypadku
braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer
(22) 351 93 24

