Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
15-016 Białystok, ul. Złota 4
CEN.I.001.17.2018

tel. 85 7329 867 (869), fax 85 7329 865, cen@cen.bialystok.pl
Białystok, 19 marca 2018r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w województwie podlaskim

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zaprasza na seminarium
nt. „Od ODO do RODO - aspekty prawne i rozwiązania praktyczne
w oparciu o Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”.

Problem
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż
dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych.
Przepisy obejmują wszystkie podmioty, które gromadzą i przetwarzają danie osobowe osób fizycznych, w tym
przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

Korzyści dla uczestnika
Omówienie najnowszych zmian prawnych oraz dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy o nowych zasadach
przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały od 25 maja 2018r., w tym porównanie obowiązków
organizacji i praw osób, których dane są gromadzone obecnie i po zmianie przepisów prawnych.

Program seminarium
1050 - 1100
1100 - 1230
1230 – 1250
1250 – 1430
1430 - 1530

Rejestracja uczestników seminarium
Wykład: Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych. Obowiązki administratora i
podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
Przerwa kawowa
Wykład: Dokumentacja ochrony danych osobowych. Wyznaczanie Inspektora Ochrony Danych
oraz jego statusu.
Konsultacje indywidualne

Wykładowca
Panowie Tomasz i Tomasz Paproccy (ojciec i syn) specjaliści z zakresu krajowych i unijnych przepisów
o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewniania bezpieczeństwa informacji
w sektorze oświaty.

Organizacja szkolenia
Seminarium odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018r., godz.1100. w sali konferencyjnej w siedzibie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Białymstoku przy ul. Złotej 4.Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 80 PLN. Opłatę należy przelać do 10
kwietnia 2018r. na konto: 66 1500 1344 1213 4009 5654 0000 z dopiskiem ”Seminarium RODO”
W przypadku niezebrania odpowiedniej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium.
Zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni o odwołaniu seminarium drogą mailową.
Prosimy Państwa Dyrektorów o dokonanie wpłaty oraz deklarację uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego.

