RODO POD LUPĄ
PRAKTYCZNE WEBINARIA
STYCZEŃ - CZERWIEC 2021
RODO pod lupą to cykl praktycznych warsztatów, podczas których pokażemy Ci
krok po kroku, jak realizować konkretne obowiązki związane z przetwarzaniem
danych osobowych.
Od stycznia ruszamy z kolejnymi wydarzeniami!
Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje o zaplanowanych warsztatach.
Dowolne miejsce, z którego dołączysz
do webinarium. Warsztaty prowadzone
są on-line.

Rejestracja na webinarium (przez
formularz on-line) będzie otwarta
przed wydarzeniem. Obserwuj nasze
social media, aby być na bieżąco z
informacjami o rejestracji.

TERMINY I TEMATY
21.01.2021
Środki bezpieczeństwa w służbie RODO
Wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń to obowiązek każdej firmy.
Podczas naszego webinarium wyjaśnimy, jakie środki bezpieczeństwa
brać pod uwagę i jak je poprawnie wdrożyć.

18.02.2021
Zbieranie leadów
zgodnie z RODO

sprzedażowych

i

marketingowych

Podczas tego webinarium wyjaśnimy, jak podejść w praktyce do
zbierania danych osobowych, które chcesz wykorzystać w celach
marketingowych, sprzedażowych.

18.03.2021
Przetwarzanie
rekrutacyjne

danych

osobowych

przez

agencje

Ten temat szczególnie zainteresuje każdego HR-owca. Jako cel
obraliśmy sobie przedstawienie problematyki przetwarzania danych
osobowych w agencjach rekrutacyjnych, w szczególności w relacjach z
pracodawcami.

2012

16.04.2021
Przychodzi podmiot do IOD - praktycznie o prawach osób,
których dane dotyczą
Zgłoszenia dotyczące danych osobowych to codzienność. Odwołanie
zgody, żądanie usunięcia danych, uzyskania dostępu do treści danych...
Co robić z takim żądaniem? Na to iinne pytania odpowiemy na
webinarium

2013

14.05.2021
Ocena incydentu ochrony danych osobowych

Czy miałeś już do czynienia z naruszeniem ochrony danych? Czy wiesz, co
zrobić w takim przypadku - jak je ocenić, czy i gdzie wysłać zgłoszenie o
naruszeniu? Dołącz do webinarium, a uzyskasz praktyczne wskazówki.

17.06.2021
Funkcjonalności systemu IT do prawidłowego zarządzania
danymi osobowymi
Zebranie danych czy prawidłowej zgody to dopiero początek drogi...
Ważne, żeby system, w którym będą one przetwarzane, pozwalał na
prawidłowe zarządzanie zebranymi danymi. Co to znaczy w praktyce?
Wyjaśnimy na webinarium.

UCZESTNICY O NAS
Nasze webinaria prowadzone są w formie moderowanej - przez dwóch
doświadczonych specjalistów, którzy z wymaganiami RODO pracują na co dzień.
Sprawdź, co o naszych wydarzeniach mówią inni uczestnicy.

2014

"Dziękuję za szkolenie na wysokim poziomie" - Joanna
"Świetne szkolenie. Bardzo przystępna forma prowadzenia. Rozmowa między
Państwem powodowała, że nie było banalnie i nudno" - Ilona
"Bardzo rzeczowo i fachowo poprowadzone szkolenie" - Beata

