Bezpłatne szkolenie zatytułowane

Nowe zasady ochrony danych osobowych

20 lipca 2018 r.

ZAPROSZENIE
Ministerstwo Cyfryzacji, Związek Powiatów Polskich
oraz Powiat Rzeszowski
zapraszają na szkolenie dedykowane

Inspektorom Danych Osobowych
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu
które odbędzie się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie 20 lipca 2018 roku, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej
RODO). W związku z tym, iż nowe regulacje w znaczący sposób zmieniają warunki i zasady przetwarzania
danych osobowych, Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji realizuje
przedmiotowe szkolenie.
Szkolenie dedykowane jest wszystkim zainteresowanym Inspektorom Ochrony Danych Osobowych
z powiatów i miast na prawach powiatu.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:
www.zpp.pl/szkolenia
Na zgłoszenia oczekujemy do 16 lipca do godz. 12:00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn

PROGRAM
Bezpłatne szkolenie zatytułowane

Nowe zasady ochrony danych osobowych
20 lipca 2018 r. (piątek), Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
9.00 - 9.15 / Powitanie uczestników
Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski
9.15 - 10.15 / Sesja tematyczna I
Podstawowe obowiązki administratorów danych
 nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę
 nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz
domyślna ochrona danych
 wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy
spółek)
 dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 nowe zasady powierzania danych osobowych
10.15 - 10.30 /

Przerwa

10.30 - 11.30 / Sesja tematyczna II
Prawa osób, których dane dotyczą
 prawa osób, których dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów
realizacji tych praw w związku z realizacją zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
(w tym realizacja prawa do informacji w procedurze administracyjnej, w związku ze
świadczeniem usług, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej albo tylko
pośrednio są skutkiem wydania decyzji administracyjnej oraz w związku z zawieraniem umów
cywilnoprawnych).
 sankcje za nieprzestrzeganie RODO (odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna,
pracownicza) oraz uprawnienia organu nadzoru
 nowe zadania inspektora ochrony danych
 fakty i mity związane ze stosowaniem RODO
11.30 - 12.30 / Sesja

pytań i odpowiedzi

Wykładowca: Dr Maciej Kawecki
Dyrektor departamentu zarządzania danymi w ministerstwie cyfryzacji, koordynator krajowej reformy
ochrony danych osobowych.

