Rozporządzenie ogólne
o ochronie danych osobowych (RODO)
– nowe obowiązki banków
Warszawa, 24 października 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 2

Partnerem merytorycznym seminarium jest kancelaria

Seminarium poprowadzą:
Izabela Kowalczuk-Pakuła – radca prawny, szef praktyki
ochrony prywatności i danych osobowych w polskim biurze
Bird & Bird. Od 2007 roku zajmuje się projektami związanymi z prawem ochrony prywatności i danych osobowych. Skutecznie doradza przedsiębiorcom przy transformacji związanej z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych (RODO). Doradza przedsiębiorcom
w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania
i big data, transferu danych, cloud computing, wiążących
reguł korporacyjnych (BCR) czy danych w ramach HR.
Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Reprezentuje klientów przed GIODO.
Prowadzi około 40 szkoleń rocznie z zakresu ochrony
danych osobowych.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Marian Giersz – adwokat, associate w zespole ochrony
prywatności i danych osobowych i TMT w polskim biurze
Bird & Bird. Specjalizuje się w prawie ochrony danych
osobowych, prawie telekomunikacyjnym oraz postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
z udziałem Prezesa UKE. Doradzał przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym we wszelkich kwestiach związanych
z ochroną danych osobowych w działalności telekomunikacyjnej oraz w kwestiach regulacyjnych. Wspierał
operatorów telekomunikacyjnych w opracowaniu strategii
i projektów marketingowych, w tym obejmujących ich
wspólne produkty i działania marketingowe. Doradzał
bankowi online przy budowie systemu identyfikacji klienta,
jak również jednemu z największych na świecie towarzystw
reasekuracyjnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Maria Guzewska, LL. M. – aplikant adwokacki, associate w zespole ochrony prywatności i danych osobowych
oraz własności intelektualnej w polskim biurze Bird &
Bird. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony danych osobowych. Przeprowadza audyty w związku
z nowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
W szczególności wspiera klientów w zakresie eksportu
danych osobowych, przetwarzania danych pracowniczych,
sprzedaży na odległość i marketingu. Prowadzi szkolenia
poświęcone ochronie danych osobowych i prywatności
i jest autorką wielu publikacji w tym zakresie. Doradza
również klientom w zakresie ochrony własności przemysłowej, w szczególności rejestracji znaków towarowych,
zarządzania portfolio i w sporach dotyczących naruszenia
praw do znaków towarowych.

Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie obowiązku szkolenia zawodowego
radcy prawnego. Każdy uczestnik otrzymuje 5 punktów szkoleniowych, co zostanie potwierdzone certyfikatem.

Grupa docelowa:

pracownicy departamentów odpowiedzialnych za produkty adresowane do konsumentów
pracownicy departamentów odpowiedzialnych za budowanie baz danych o klientach
pracownicy departamentów marketingu i relacji PR i promocji
pracownicy departamentów zajmujących się skargami klientów
pracownicy departamentów compliance
administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI)

Cele seminarium:

Celem seminarium jest przedstawienie głównych wyzwań stojących przed sektorem bankowym
w związku z rozpoczęciem stosowania RODO. W trakcie warsztatu omówione zostaną nowe
obowiązki wynikające z RODO, w tym zmiany w zakresie praw klientów, definicji danych biometrycznych, profilowania, automatycznego scoringu klienta czy rozszerzonych obowiązków informacyjnych. Warsztat będzie miał charakter praktyczny, poparty przykładami i kazusami i będzie
nastawiony na interakcję z audytorium.
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PROGRAM
10.00 – 10.15

Rejestracja uczestników

10.15 – 10.35
			
			
			
			
			

Kluczowe założenia RODO – rewolucja czy ewolucja? – Izabela Kowalczuk-Pakuła
– Ogólna informacja o zmianach
– Od kiedy RODO ma zastosowanie?
– Cele zmian?
– Kiedy RODO ma zastosowanie i do kogo?
– Sankcje za naruszenie RODO

10.35 – 10.50
Nowe definicje starych pojęć – podstawowe pojęcia w RODO – Maria Guzewska
			
– Dane osobowe, dane szczególnych kategorii, dane biometryczne
			– Administrator, współadministrator, przetwarzający, grupa przedsiębiorstwa, odbiorca
danych, strona trzecia
			
– Jaki mają wpływ na praktykę stare pojęcia w nowej odsłonie?
10.50 – 11.20

	
Zgoda na tle innych podstaw przetwarzanie danych osobowych i obowiązek
informacyjny w nowej odsłonie – Maria Guzewska
			– Wszystkie podstawy przetwarzania danych osobowych zwykłych i danych szczególnych kategorii
			– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
			– Obowiązek informacyjny

11.20 – 11.45

	
Profilowanie – nie taki diabeł straszny jak zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w sprawach indywidualnych – Izabela Kowalczuk-Pakuła
			– Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji: co to jest, czy można przetwarzać dane bez zgody klienta?

11.45 – 12.15

Przerwa na kawę

12.15 – 12.45

J ak skutecznie powierzyć przetwarzanie danych osobowych nie narażając firmy na
nadmierną odpowiedzialność? – Maria Guzewska
			– Powierzenie – nowe obowiązki, forma i zakres umowy, odpowiedzialność administracyjna i odszkodowawcza, obowiązki administratora i przetwarzającego

12.45 – 13.15
Nowe obowiązki administratora danych – od czego zacząć? – Marian Giersz
			– Domyślna ochrona danych
			– Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania
			– Ocena skutków przetwarzania danych
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PROGRAM
13.15 – 13.45

„Powiem ci, co zrobiłem źle” – o procedurze reagowania na incydenty bezpieczeństwa danych osobowych słów kilka – Marian Giersz
			– Kiedy przedsiębiorcy muszą zgłosić naruszenie ochrony danych?
			– Komu i w jakim czasie przedsiębiorcy muszą zgłosić naruszenie ochrony danych?
			– Czy można zapobiec naruszeniu ochrony danych?
13.45 – 14.45

Lunch

14.45 – 15.15
Nowy inspektor ochrony danych – ABI wersja 2.0 – Marian Giersz
			– Obowiązki inspektora i wyznaczenie inspektora
			– Regulacje dotyczące inspektora w nowej ustawie o ochronie danych osobowych
15.15 – 16.00

	
Co mi wolno, czyli nowe prawa dla osób, których dane dotyczą – Izabela
Kowalczuk-Pakuła
			– Prawo do bycia zapomnianym i ograniczenia przetwarzania
			– Prawo do sprzeciwu
			– Przenoszalność danych
			– Prawa dostępu i sprostowania
16.00 – 16.15

„ Co w trawie piszczy”, czyli plany i projekty polskiej ustawy o ochronie danych
osobowych – Marian Giersz
			– Kodeksy dobrych praktyk
			– Postępowanie przed Prezesem Urzędu (nowym GIODO) i przed sądem cywilnym
			– Kontrola Prezesa Urzędu
16.15 – 16.30

 hwycić byka za rogi – praktyczne wskazówki, jak przygotować się do wdrożenia
C
RODO – Izabela Kowalczuk-Pakuła
			– Plan i struktura
			– Dokumentacja i szkolenia
			– Mapowanie ryzyka – relacje z dostawcami
			– Zabezpieczenie danych
16.30 – 16.45

Pytania i dyskusja
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia
faktury faksem lub mailem na adres a.sosnowska@ispb.pl.
Organizatorem seminarium jest:

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.
ul. Ks. E. Lubomirskiego 5
05-250 Radzymin
tel/faks 22 786 60 87

Termin nadsyłania zgłoszeń do 12 października 2017 r.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)
Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych,
lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.
Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT
wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium
i pytań do prelegentów na adres a.krzyczkowska@ispb.pl

Więcej informacji na stronie

www.ispb.pl
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO
Warszawa, 24 października 2017 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 2
Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejcu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji przekażemy na konto
Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.
Dane uczestnika konferencji

Dane do faktury VAT

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Stanowisko

Adres e-mail

Ulica, nr domu/lokalu

Nr telefonu - wraz z kierunkowym

Nr kodu - miejscowość

Nr faksu

NIP

Upoważniam Instytut Szkoleń Prawa Bankowego do wystawienia faktury VAT bez naszgo podpisu.
W
 trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (DzU nr 144 poz. 1204), wyrażam
zgodę na otrzymywanie od Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, drogą elektroniczną na wskazany poniżej adres elektroniczny,
informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji
z firmy Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c., ul. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym
mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu
nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku
gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator
zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.

Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej

Pieczątka
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