Jak przygotować się na kontrolę Urzędu Ochrony Danych
Osobowych? Najnowsze wytyczne RODO do wprowadzenia.
WROCŁAW | 25 marca 2019 r.
BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, II p. , godz. 9.00 – 15.00

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
W 2019 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaplanował kontrole przedsiębiorców pod kątem
przetwarzania danych osobowych w ramach rekrutacji oraz za pomocą monitoringu wizyjnego.
Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO w tych obszarach oraz właściwe przygotowanie do
kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne UODO w zakresie stosowania przepisów RODO. Dodatkowo uczestnicy
zapoznają się z procedurami chroniącymi przed wyłudzeniami danych osobowych w firmie.

Grupa odbiorców
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników firm, którzy w toku działalności
przetwarzają dane osobowe – pracowników, kontrahentów czy klientów:
• właścicieli firm, członków zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie przepisów RODO
oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
• pracowników działów kadr i płac zobowiązanych do szczególnego traktowania danych pracowników;
• reprezentantów działów bhp oraz innych działów związanych z monitoringiem pracowników.
Udział w szkoleniu nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Prelegent
Szymon Goździk
prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych
Prawnik w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki. Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa
Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca
UWr w dziedzinie prawa gospodarczo publicznego. Doświadczony doradca zarządów spółek polskich z
krajowym i zagranicznym kapitałem w obszarze ochrony danych osobowych, w tym zagadnień
związanych z RODO (samodzielny audytor RODO, inspektor ochrony danych osobowych).
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Jak przygotować się na kontrolę Urzędu Ochrony Danych
Osobowych? Najnowsze wytyczne RODO do wprowadzenia.
Program szkolenia
1. Ochrona danych osobowych jako proces. Co się zmieniło
przez rok obowiązywania RODO?
a. Jak przebiega reforma: nowelizacje przepisów polskiego prawa,
nowe wytyczne i interpretacje przepisów wydane po 25 maja
2018 r.
b. Jak efektywnie wdrażać i wzmacniać ochronę danych
osobowych z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa?
Doświadczenie praktyka po pierwszym roku wdrażania RODO.
2. Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych
a. Na co Urząd zwróci szczególną uwagę podczas kontroli
zaplanowanych na 2019 rok?
b. Jak wygląda kontrola UODO w firmie?
c. Co grozi za naruszenie RODO?

Formularz zgłoszeniowy

Tak, zgłaszam chęć udziału w szkoleniu
„Jak przygotować się na kontrolę UODO?”
25.03.2019, godz. 09.00 – 15.00
BSO Prawo & Podatki, ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław

imię i nazwisko ………………………………..………………….
stanowisko

………………………………….....…………….

telefon

…………………………………….…………….

3. Rekrutacja zgodna z RODO krok po kroku
a. Jak zgodnie z prawem przetwarzać CV i list motywacyjny bez
pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych?
b. Tworzenie bazy kandydatów dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
c. Jak efektywnie przekazywać informację o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatom?
d. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

e-mail

…………………………………….…………….

firma

………………………………….……………….

4. RODO w świecie cyfrowym
a. Obowiązki RODO w rekrutacji elektronicznej:
‒ Jak przetwarzać dane osobowe pozyskane w rekrutacji
elektronicznej? (Facebook, LinkedIn, Goldenline, Pracuj.pl,
Messenger).
‒ Jak chronić dane osobowe podczas rozmów kwalifikacyjnych
na odległość (Skype, wideokonferencje, grupowy czat
online)?
‒ Elementy formularzy rekrutacyjnych i kontaktowych
wymagane przepisami RODO.
b. Strony WWW zgodne z przepisami RODO
‒ Jakie elementy koniecznie muszą znaleźć się na stronie
WWW?
▪ Polityka prywatności;
▪ RODO a informacja o plikach cookies;
▪ RODO a zgoda na e-marketing. Obowiązki informacyjne.
‒ Na co zwrócić uwagę przy tworzeniu aplikacji internetowych?
Współpraca z informatykiem.
‒ Ochrona przed wyłudzeniami danych osobowych w firmie.
c. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

………….…………….……………………………………………….

5. Monitoring w pracy zgodny z RODO
a. Kiedy monitoring jest dozwolony? Jakie jego formy są
bezwzględnie zakazane?
b. Wszystkie obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania
danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego.
c. Monitoring poczty elektronicznej oraz aktywności pracowników w
internecie.
d. Monitoring floty pojazdów oraz inne sytuacje przetwarzania
danych osobowych w transporcie i logistyce.
e. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz
zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, jeżeli z przyczyn losowych nie będzie
mógł zrealizować szkolenia zgodnie z założonymi warunkami. Ze względu na charakter
szkolenia nie mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele firm prawniczych i doradczych.

dokładny adres ………………………………………….……….

NIP
❑

…………………………………………………….

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym na otrzymywanie na
udostępniony adres e-mail biuletynu informacyjnego na tematy prawnicze,
podatkowe i księgowe oraz informacji nt. szkoleń prowadzonych przez BSO Prawo
& Podatki i BSO Outsourcing.

Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone w zgłoszeniu będą przetwarzane
do celów organizacji niniejszego szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz promocji
podobnych wydarzeń (art. 6 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności BSO Group,
dostępnej na stronie internetowej https://bso-group.com (https://bso-group.com/politykaprywatnosci-bso-group/).

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz zapłaty za udział
w szkoleniu mija 20.03.2019 r.
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przesłać mailem na
adres szkolenia@bso-group.com. Zgłoszenia można również dokonać przez
Internet na stronie https://bso-group.com/kontrola-rodo-w-firmie/
Opłatę należy uiścić przelewem na konto w Alior Bank S.A.
nr: 35 2490 0005 0000 4530 6612 386
BSO Outsourcing sp. z o.o., ul. Rzeźnicza 32-33
50-130 Wrocław, NIP: 8971735412

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
400 zł netto + 23 % VAT
Cena udziału obejmuje materiały szkoleniowe i przerwę kawową. W przypadku
pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 20.03.2019 r. , organizator, BSO
Outsourcing sp. z o.o., gwarantuje zwrot kosztów uczestnictwa. Po tym terminie
obciążymy Państwa pełnymi kosztami udziału.

https://bso-group.com/kontrola-rodo-w-firmie/
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