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 Na rynku trudno znaleźć profesjonalne szkolenia w zakresie praktycznego i merytorycznego 

wykorzystania procedur RODO. Dostrzegając ten problem TARR S.A przesyła ofertę w oparciu 

o najwyższe standardy szkoleniowo – doradcze.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 25 maja 2018r. zaczną 

obowiązywać przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które 

zastąpi obowiązującą w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych, a w skali europejskiej (obszaru 

EOG) – Dyrektywę 95/46/WE. Rozporządzenie to jest kompleksową regulacją, która zrewolucjonizuje 

zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i stworzy nową panoramę dla 

ochrony danych osobowych.  

 W związku z powyższym Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. wraz 

z partnerem Fundacją Rozwoju Rachunkowości  zaprasza na  szkolenie pn. „RODO - zmiana 

przepisów unijnych czyli dane osobowe po zmianach”. Pragniemy zauważyć, że TARR S. A. 

współpracuje z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce, których wieloletnie doświadczenie, 

wysokie kompetencje oraz praktyka zawodowa, dają gwarancję wysokiej jakości usług i satysfakcję 

najbardziej wymagającym klientom. 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale 

i organizacyjno – technicznym. Przedstawione i przedyskutowane zostaną dotychczasowe wytyczne 

Grupy Roboczej Art.29 ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych 

oraz rekomendacje GIODO. Na szkoleniu przedstawione będzie przykładowe wdrożenie nowych 

zasad ochrony danych osobowych w działającej organizacji w odniesieniu i porównaniu do obecnych 

przepisów.  

 

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat aktualnych prawnych regulacji dotyczących danych 

osobowych i ich przetwarzania oraz zasad przestrzegania obowiązujących standardów. Udoskonalenie 

umiejętności organizacji działu ochrony danych osobowych. 

 

Adresaci szkolenia: 

Mając na uwadze kompleksowy charakter RODO adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które 

w praktyce mają do czynienia z tematyką ochrony danych, w tym w szczególności: 

· Pracownicy Urzędów, Administracji i innych instytucji państwowych i publicznych 

· Administratorzy bezpieczeństwa informacji 

· Członkowie kadry kierowniczej firm 
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· Dyrektorzy personalni, pracownicy działów kadrowo-płacowych i HR 

· Kierownicy działów informatyki, sprzedaży, obsługi klienta 

· Pracownicy, których stanowiska pracy związane są z zagadnieniem ochrony danych 

· Wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem ochrony danych osobowych 

 

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: 

Certyfikat ukończenia szkolenia 

 

Program szkolenia:  

1) Zakres zastosowania RODO i zasady przetwarzania danych osobowych pod rządami RODO, 

w tym:  

a) ogólna zasada ochrony danych osobowych (GDPR),  

b) zasada minimalizacji danych i ograniczenia celu przetwarzania,  

c) zgoda i inne podstawy przetwarzania danych osobowych,  

d) przetwarzanie danych wrażliwych.  

2) Podstawowe prawa osoby fizycznej na gruncie RODO, w tym:  

a) prawo do bycia zapomnianym,  

b) prawo do należytej informacji,  

c) prawo do zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych.  

3) Obowiązki administratora danych osobowych pod rządami RODO, w tym: 

a) zasada domyślnej ochrony danych osobowych (privacy-by-default) i ochrony danych osobowych na 

etapie projektowania procedur (privacy-by-design),  

b) środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych,  

c) powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu,  

d) obowiązki informacyjne administratora danych osobowych,  

e) obowiązki techniczne;  

4) Instytucja i pozycja Inspektora Ochrony Danych;  

5) Zatwierdzony kodeks postępowania i mechanizmy certyfikacji;  

6) Sankcje z tytułu nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych;  

7) Polskie regulacje i wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

Biogram trenera szkolenia:  

Bartosz Kubista - Doradca podatkowy nr wpisu 12474. Członek Katedry Prawa Finansowego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca. Specjalizuje się w tematyce 
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cen transferowych oraz w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług. Autor 

publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności solidarnej w podatku od towarów i usług,  

zasadom korekty podatku od towarów i usług w postępowaniu upadłościowym oraz dochodom 

uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji. W kwietniu 2013 roku 

ukończył szkolenie trenerskie w przedmiocie przeprowadzania i realizacji szkoleń. Jeden ze 

współzałożycieli i Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju świadomości prawnej młodzieży 

„Street Law – Katowice”, prowadzącego nieodpłatne szkolenia i warsztaty z zakresu podstaw prawa 

dla młodzieży liceów ogólnokształcących z terenu Województwa Śląskiego. 

 

Termin i miejsce Szkolenia 

25 maj 2018r. 

Tarnobrzeg 

ul. M. Dąbrowskiej 15 (w siedzibie TARR S.A.) 

39-400 Tarnobrzeg 

 

Czas Trwania: 

8 godzin 

 

Cena Szkolenia 

Proponowana cena szkolenia to: 600 zł brutto za szkolenie dla jednego uczestnika  (grupa 15-20 osób).  

Jeżeli dana instytucja zgłosi na szkolenie więcej niż jednego uczestnika to otrzyma zniżkę 10% na 

każdego kolejnego Uczestnika szkolenia. 

 

Cena szkolenia obejmuje: 

· uczestnictwo w szkoleniu 

· materiały szkoleniowe 

· certyfikaty dla Uczestników 

· dojazd trenera do miejsca realizacji szkolenia 

· ocena jakości szkolenia (ankieta poszkoleniowa) 

· serwis kawowy, napoje oraz poczęstunek 

 

Kontakt: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. M. Dąbrowskiej 15, 39 – 400 

Tarnobrzeg, tel/fax: 15 822 00 22, GSM 533 399 366, e – mail: k.zbyrad@tarr.pl lub 

sekretariat@tarr.pl 

mailto:k.zbyrad@tarr.pl

