POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW RODO
I PROJEKT NOWELI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Termin:

19 kwietnia 2018 r.
Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie
rozporządzenia, jakie w Polsce oraz innych państwach UE będzie stosowane bezpośrednio, bez
konieczności dokonywania jego odrębnej implementacji. Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień
związanych z GDPR, która uchyla regulacje Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych
w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
Prowadzone szkolenie będzie realizowane ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych na
gruncie polskiego prawa tj. rozporządzenie zastąpi aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych (w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Vacatio legis Rozporządzenia jest stosunkowo krótkie (20 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym
UE), jednocześnie jednak przewiduje ono dwuletni okres na dostosowanie przetwarzania danych do
przewidzianych nim, nowych regulacji prawnych.
Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi
w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane
od dnia 25 maja 2018 r. !!!
Najistotniejsze zmiany wynikające z nowych regulacji dotyczących zasad przetwarzania danych
osobowych to m.in.: – znaczące podniesienie poziomu ochrony oraz zaostrzenie sankcji za
nieprzestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych (w przypadku przedsiębiorców do 4%
rocznego przychodu).
Szkolenie jest realizacją oczekiwań uczestników kongresu, konferencji i seminariów organizowanych
przez PTE O/Częstochowa, wyrażonych w ankietach a dotyczących zmian wchodzących od 2016 r.
Kameralne grupy uczestników – do 25 osób
Szkolenie prowadzi:
Ekspert, specjalista z zakresu prawa, wykładowca i wieloletni inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
w Częstochowie p. Wioleta Janeczek-Niedbał
Program szkolenia:
I. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
1. RODO czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych
2. RODO- kto w Polsce może monitorować stosowanie rozporządzenia?
3. Kogo dotyczy RODO
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4. Przetwarzanie danych dzieci –informacje wymagające „szczególnej ochrony”,
5. „Prawo do bycia zapomnianym”, kogo dotyczy?
6. Dostosowanie do RODO,
7. Analiza ryzyka – niezbędne podstawy,
8. Wyciekły dane z Twojej firmy (organizacji)?-zacznij odliczać 72 godzin,

II. Kodeks Pracy
1.Umowy o pracę przewidywane przez KP
2.Nawiązywanie umów o pracę
3. Rozwiązywanie umów o pracę
4. Legalność zatrudnienia
5. Rodzicielstwo( urlop ojcowski, urlop wychowawczy itp.)
6. Przygotowanie do pracy ( badanie lekarskie , szkolenie bhp itp.)
III. Pytania i odpowiedzi
ponadto uczestnicy szkolenia uzyskają odpowiedź na pytania:





Jak poprawnie sporządzać JPK w 2018 r.
Jak restrykcje są ze sporządza JPK w 2018 r.
Jak sporządzać korekty deklaracji i informacji podatkowych po kontrolach ZUS!
Jak rozwiązać problemy z zakresu płatnika w najnowszym orzecznictwie!

W związku z częstymi prośbami uczestników o zmniejszenie liczebności wystąpień na rzecz wydłużenia
czasu poszczególnych wykładów i pogłębienia tematyki, oraz umożliwienia formułowania pytań i
komentowania przez wykładowców przypadków szczególnych czy trudnych, wprowadza się nowy
element - sesję pytań, odpowiedzi i omawiania przypadków szczególnie trudnych
Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie szkolenia
12:00 – przerwa na kawę
12:15 – kontynuacja szkolenia
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja szkolenia
16:00 – zakończenie szkolenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 19 kwietnia 2018 r.
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UWAGA!!!

Termin zgłoszenia na Szkolenie 17 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Częstochowa, ul. Kilińskiego 32/34
Koszt udziału jednej osoby wynosi: 250 zł + 23% VAT
Zniżka 10 % dla członków PTE warunek opłacone składki na bieżąco.
UWAGA:
W przypadku przesłania oświadczenia, iż opłata za szkolenie jest dokonywana ze środków publicznych oraz
szkolenie podnosi kwalifikacje pracowników, na podstawie: art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT,
wystawiamy fakturę bez ww. podatku, tj. wykazujemy jedynie kwotę netto, która jest kwotą do zapłaty.
(cyt.: Art. 43.
1. Zwalnia się od podatku:
29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:
c) finansowane w całości ze środków publicznych
- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; )
Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury z 7 dniowym terminem płatności.
Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały zawierające omówienie wszystkich zagadnień
programowych, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach.

Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
– formularz w załączeniu (oświadczenie o zwolnieniu z VAT) e-mailem na adres szkoleniepte@o2.pl
lub
- elektronicznie rejestrowanie przez stronę: www.czestochowa.pte.pl
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak
wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres szkoleniepte@o2.pl lub telefonicznie (+34) 324-26-30
Biuro organizacyjne: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie DOM EKONOMISTY
ul. Kilińskiego Nr 32/34, 42-217 Częstochowa
tel. (+34) 324 26 30
e-mail: opteczwa@onet.pl
www.czestochowa.pte.pl
czynne od Pn- Cz. 9.00-12.00
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