
7 czerwca 2019 
SZKOLENIE 

NAJNOWSZE ZMIANY W RODO 
 

ORGANIZATOR: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Giżycku, al. 1 Maja 30,  

tel. 87 428 20 12 

 

CEL SZKOLENIA 

Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy wdrażającej RODO, a także zapoznanie z praktyką 
stosowania RODO na podstawie decyzji administracyjnych Prezesa UODO 

 

FORMA SZKOLENIA 

Wykład interaktywny, analiza przepisów, analiza decyzji administracyjnych, casy study 

 

CENA SZKOLENIA 199 ZŁ OBEJMUJE 

 profesjonalnie przeprowadzoną usługę dydaktyczną 

 materiały szkoleniowe 

 wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia 

 przerwę kawową 

DATA  7 czerwca 2019  

CZAS TRWANIA  

8.00 – 15.00 (7 godzin) 

MIEJSCE SZKOLENIA 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego al. 1 Maja 30 Giżycko,  

PROGRAM: 
1. Ustawa wdrażająca RODO - najważniejsze zmiany, m.in. KPA, KP, ustawa o ZFSŚ, ustawa o drogach 

publicznych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

2. Prawidłowe realizowanie praw osób, których dane dotyczą - omówienie wymagań określonych w przepisach 

2. Warsztaty: Realizowanie obowiązków informacyjnych w świetle przepisów, a także decyzji administracyjnych 

Prezesa, przygotowywanie klauzuli informacyjnych, sposób powiadamiania, możliwość skorzystania ze 

zwolnienia z obowiązku informowania, procedura realizowania praw osób, których dane dotyczą 

4. Decyzje administracyjne Prezesa UODO - omówienie najciekawszych przypadków, w tym genezy nałożenia 

kary finansowej 

5. Case study - RODO w praktyce na podstawie decyzji Prezesa UODO 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o wypełnienie i odesłanie formularza 

zgłoszeniowego 

  

ZAPRASZAMY 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i odesłanie go: e-mailem na adres 

sekretariat@ckziuwg.pl lub dostarczenie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Giżycku, al. 1 Maja 30 

Dane do faktury Nabywca Odbiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłaszam do udziału w szkoleniu ,,NAJNOWSZE ZMIANY W RODO’’ następujące osoby 

Lp. Imię i nazwisko Data i miejsce 

urodzenia 

Pesel Tel do kontaktu 
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2 
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Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia 

Zobowiązujemy się wpłacić kwotę 199 zł stanowiącą należność za szkolenie (po szkoleniu, na 

podstawie faktury) na konto CKZiU w Giżycku 06934300050013032920000010 

W tytule przelewu umieszczając nazwę płatnika, miejsce i datę szkolenia w terminie wskazanym na fakturze. 

Przyjmuję do wiadomości, że nie zgłoszenie się na szkolenie lub anulowanie zgłoszenia na jeden lub dwa dni przed jego 

rozpoczęciem skutkuje poniesieniem opłaty w wysokości 100% należności za szkolenie. 

Pieczątka placówki, urzędu  Podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Giżycku, z siedzibą na Al. 1 Maja 30 

2. Dane osobowe Pani/Pana, przetwarzane będą tylko i wyłącznie w związku z realizacją celów związanych z 

obowiązkiem ustawowym ciążącym na Administratorze Danych 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: a. podmioty upoważnione do odbioru 

danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające) 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Panią/Pana danych osobowych w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do: a. 

dostępu do treści danych, b. sprostowania danych, na podstawie ;c. usunięcia danych, d. ograniczenia 

przetwarzania danych e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, .f. wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest 

niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 

zamówienia.  

mailto:sekretariat@ckziuwg.pl

