Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
01-136 Warszawa, ul. Sokołowska 4, tel. 22 834-84-60
e-mail:biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

NIP 118-142-98-58

KRS: 0000163556

Wspólnie z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „KRZYSZTOF”
Firma wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00380/2010

Organizuje szkolenie dla Przedsiębiorców Pogrzebowych,
Zarządców i Administratorów Cmentarzy

RODO – nie takie straszne
Wiele z głównych koncepcji i zasad RODO jest w znacznym stopniu zbieżne z tymi, które
występują w obecnej ustawie o ochronie danych osobowych. Stąd też, jeżeli organizacja stosuje
się odpowiednio do obecnego prawa, znaczna część podejścia w zakresie zgodności z
regulacjami będzie dalej obowiązywać i może stanowić punkt startowy do stworzenia nowych
rozwiązań. Istnieją jednak nowe elementy i istotne rozszerzenia, dlatego pewne rzeczy będzie
trzeba robić po raz pierwszy, a inne inaczej niż dotychczas.
Program szkolenia:
♦ Podstawowe informacje i definicje. ♦ Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych
osobowych oraz kategorie danych osobowych. ♦ Inspektor Ochrony Danych - kiedy jest obowiązek
wyznaczenia oraz jego zadania. ♦ Ochrona danych osobowych w praktyce - obowiązki przy
przetwarzaniu danych. ♦ Prawa podmiotu danych. ♦ Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka.
♦ Dokumentacja przetwarzania danych osobowych. ♦ Konsekwencje prawne naruszenia zasad
przetwarzania danych oraz nowe zasady kontroli.

Szkolenie poprowadzi; mecenas Paweł Majka
Właściciel Kancelarii Adwokackiej z Gorzowa Wielkopolskiego.
Aby umożliwić uczestnictwo w szkoleniu jak największej ilości osób proponujemy pięć miejsc,
tak aby każdy z Państwa mógł dopasować sobie czas i miejsce.
Termin szkoleń

9.05.2018 r.
10.05.2018 r.
11.05.2018 r.
14.05.2018 r.
15.05.2018 r.

Miejsce szkolenia

Gorzów Wlkp. – ul. Chopina 34 – Hotel Pod Słońcem ***
Warszawa – ul. Wolska 191 – Hotel Colibra ***
Gdynia – ul. Starodworcowa 1C – Hotel Baltic ***
Kielce – ul. Piotrkowska 12
– Hotel DAL ***
Rzeszów – Al. Rejtana 1
– Hotel GREIN ***

Wszystkie szkolenia rozpoczynają się o godz.10.00 i trwają do godz. 15.30
Całkowity koszt szkolenia wynosi 500 zł + 23% VAT i obejmuje; koszty szkoleniowca, materiały
szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Druga i kolejna osoba zgłoszona z jednej firmy otrzymuje 10% zniżki.
W przypadku finansowania 100% ze środków publicznych usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Zgłoszenia przesyłamy do dnia 4 maja – Gorzów, 7 maja – Warszawa,
8 maja – Gdynia, 11 maja – Kielce i Rzeszów.
Płatność siedem dni po zakończeniu szkolenia na podstawie otrzymanej faktury

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Wolicki
Prezes PSP

........................................................................

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe
Konto nr: 38 1940 1076 3182 2851 0000 0000
Blankiet zgłoszenia udziału w szkoleniu

RODO – nie takie straszne
..................................................................................

(proszę podać termin szkolenia i miejscowość)

po wypełnieniu, prosimy przesłać faksem na nr 22 412 17 17
lub skan na adres e-mail

biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących osób:
1 . ........................................

2 . ........................................

3 . ........................................

4 . ........................................

. ........................................
(Nazwa przedsiębiorstwa/ instytucji
z dokładnym adresem, telefonem i
numerem NIP)

.........................................
(Prezes/ dyrektor, podpis, pieczątka)

Szkolenie jest finansowania w 100% ze środków publicznych*

TAK

NIE

* Właściwe postawić krzyżyk

Centrum Flotowe CARSED
wspólnie z
Polskim Stowarzyszeniem Pogrzebowym
Zaprasza na prezentację Volkswagena T6
w zabudowie funeralnej firmy BAUTEX
Karawan będzie prezentowany na parkingach hotelowych w dniach szkoleń
w godz. 11.00 – 13.00

