Komendanci
Straży Gminnych/Miejskich
Wspierając Inspektorów Ochrony Danych w zakresie podnoszenia wiedzy fachowej
serdecznie zapraszam na:

SZKOLENIE ONLINE
„Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych na gruncie ustawy z 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości”

Prowadzenie: Bożena Frej - Inspektor Ochrony Danych
3 marca 2021 r. (środa) godz. 12.30
na profesjonalnej platformie do SZKOLEŃ ONLINE

W ramach niniejszego szkolenia omówione zostaną kwestie związane z praktycznymi
wskazówkami dotyczącymi reazlizacji zadań Inspektorów Ochrony Danych oraz opracowanie przez
Inspektorów Ochrony Danych rocznego sprawozdania dla Administratora z wykonywania zadań
z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych
Cena szkolenia wynosi 200 zł.
Zgłoszenia przyjmuję na adres e-mail: szkolenia@bozenafrej.pl w terminie do 26 lutego 2021 r.
W razie wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 600 236 561

Z poważaniem
Bożena Frej
Inspektor Ochrony Danych

HARMONOGRAM SZKOLENIA ONLINE
„Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych na gruncie ustawy z 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości”
Prowadzenie: Bożena Frej - Inspektor Ochrony Danych
3 marca 2021 r. (środa) godz. 12.30

1. Obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD).
2. Warunki jakie musi spełnić IOD oraz warunki jakie administrator musi zapewnić IOD, żeby
mógł on prawidłowo realizować swoją funkcję.
3. Praktyczne wskazówki dotyczące zadań IOD lub zadań wymagających w praktyce jego
zaangażowania
1) Zadania wstępne
2) Zadania organizacyjne
3) Funkcja monitorowania przestrzegania prawa
4) Funkcje doradcze
5) Współpraca i konsultacje z UODO
6) Obsługa wniosków i skarg osob, których dane dotyczą
7) Informowanie i podnoszenie świadomości
4. Opracowanie przez IOD sprawozdania rocznego dla Administratora z wykonywania zadań
z zakresu ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych – praktyczne wskazówki.

Jak wygląda szkolenie zdalne?
1. Zgłoszenia dokonujesz, - wysyłając je na adres: szkolenia@bozenafrej.pl
2. Na 2 dni przed szkoleniem na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mail prześlemy unikatowe linki
do platformy.
3. W dniu szkolenia logujesz się do platformy z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu
(komputer, tablet lub smartfon).
4. W trakcie szkolenia widać ekran prowadzącego oraz jego samego.
5. Możesz zadawać pytania trenerowi przez mikrofon lub wbudowany czat.
6. Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE ONLINE
„Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych na gruncie ustawy z 14 grudnia 2018 r.
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości”
3 marca 2021 r. (środa), godz. 12.30
Wypełnioną kartę proszę przesłać na adres e-mail: szkolenia@bozenafrej.pl
Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail (na który wyślemy unikatowy kod dostępu do platformy)

Kwota

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu online wynosi 200 zł netto.
Jeśli uczestnictwo w szkoleniu nie jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych to
do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze
środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze
oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43
ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.
Sposób płatności:
Należności za szkolenie należy wpłacić na rachunek bankowy:
36 1160 2202 0000 0001 1235 9233
z tytułem płatności: Szkolenie DODO
DANE DO
FAKTURY:
DANE
KLIENTA

Płatności prosimy realizować: Sigen Bożena Frej., ul. Klonowa 22, 44-153 SMOLNICA
Nr rachunku: 36 1160 2202 0000 0001 1235 9233 z tytułem płatności: Szkolenie DODO
Nazwa

Ulica
Kod
Faks

NIP
Miejscowość

Telefon
E-mail do księgowości

__________________________________________
Data i podpis

