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Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. oraz EUROPA FORUM 

zapraszają na szkolenie: 

 

 

 „Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) – nowe obowiązki dla 

przedsiębiorców” 

 

 

Na podstawie rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, które od dnia 25 maja 2018 r. 

rozpocznie stosowanie w Unii Europejskiej, przewidziano dla przedsiębiorców nowe obowiązki w 

zakresie ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia w przystępnej formie zostaną omówione 

najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki administratora i podmiotu 

przetwarzającego. W związku z tym, że członkom zarządu przypada szczególna rola w trakcie 

wdrożenia nowych przepisów w organizacji, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu 

„Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) – nowe obowiązki dla 

przedsiębiorców”. 

Program szkolenia: 

1. Wprowadzenie i wyjaśnienie najważniejszych pojęć wynikających z RODO 

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

3. Prawa osób, których dane dotyczą 

4. Powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

6. Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych 

7. Dokumentacja wymagana na podstawie RODO 

8. Sankcje za niezachowanie przepisów RODO 

9. Jak wdrożyć RODO w firmie? 

10. Podsumowanie: ocena zmian, pytania, dyskusja 

Data: 15.05.2018 r. 

Godzina: 18:00 
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Czas trwania szkolenia: ok. 1,5 do 2 godzin 

Miejsce szkolenia: Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k., ul. Kazimierza 

Wielkiego 3, 50-077 Wrocław, V piętro (Google Maps) 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku niemieckim. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na szkolenie 

na adres anna.materla@sdzlegal.pl do dnia 11 maja 2018 r. 

Więcej informacji o wydarzeniu uzyskają Państwo pod adresem: anna.materla@sdzlegal.pl 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu! 

 

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, 

Zając i Wspólnicy sp. k. 

 

 EUROPA FORUM 

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze we 

Wrocławiu 

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 

Wrocław  

Tel: +48 71 326 51 40 

E-mail: wroclaw@sdzlegal.pl  

www.schindhelm.com  

 Pasaż pod Błękitnym Słońcem 

ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław  

Tel.: +48 71 342 04 35 

E-mail: info@ef.com.pl 

www.europa-forum.org 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Schampera,+Dubis,+Zaj%C4%85c+i+Wsp%C3%B3lnicy.+Kancelaria+prawna/@51.1108898,17.0242676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x471ecc8eee084209:0xf3480578f2ca20e!8m2!3d51.1108898!4d17.0264563

