INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD).
PRAWO I TECHNOLOGIA
KURS KOMPLEKSOWY - EDYCJA WAKACYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA:
do 25 maja - 9 500 zł netto
po 25 maja - 11 500 zł netto

Z myślą o osobach, które odpowiadają w firmach za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz przygotowują
się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, przygotowaliśmy kompleksowy kurs łączący w sobie zagadnienia
prawne oraz technologiczne.

10 dni praktycznych zajęć:
5 spotkań / 80 godzin

grupy do 30 osób - każdy
uczestnik będzie mógł
przedstawić nurtujące go
problemy i uzyskać
rozwiązanie

case studies, ćwiczenia
i warsztaty (np. z
przeprowadzania DPIA)

prelegenci – praktycy –
IOD m.in. firm Luxmed,
Allegro, Mercedes Benz

platforma wymiany
doświadczeń

networking

Program kursu został podzielony na 5 modułów z zakresu:

prawa | technologii | zarządzania ryzykiem | compliance | bezpieczeństwa (IT security).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
dowiesz się za co odpowiadasz jako IOD
zdobędziesz wzory dokumentów potrzebne w codziennej pracy jako IOD
poznasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem IT w oparciu o aktualne i planowane przepisy prawa
dowiesz się w jaki sposób twoja firma może utracić dane osobowe przetwarzane w systemach IT, jak się skutecznie
zabezpieczyć oraz radzić sobie z incydentem bezpieczeństwa
dowiesz się jak efektywnie realizować zadania IOD, w tym z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
wzmocnisz kompetencje menedżerskie
będziesz wiedział jak uniknąć błędów w komunikacji z organem nadzoru
zdobędziesz nową perspektywę działania dzięki dyskusjom i interakcjom z innymi uczestnikami i wykładowcami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ (SOBOTA/NIEDZIELA)
23-24 czerwca | ochrona danych osobowych | część 1
7-8 lipca | ochrona danych osobowych | część 2
21-22 lipca | ochrona danych osobowych | moduły szczegółowe do wyboru przez uczestników
4-5 sierpnia | zarządzanie ryzykiem | narzędzia wsparcia IOD | technologia IT | security
18-19 sierpnia | compliance | certyfikacja | ubezpieczenia
19 sierpnia | zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów

Miejsce zjazdów:

Prelegenci m.in.:

siedziba kancelarii DZP,

Katarzyna Zielińska (Mercedes Benz) | Katarzyna Korolczuk (Luxmed) | Mariola

Warszawa, Rondo ONZ 1, 21 piętro

Więckowska (Allegro) | | Michał Horubała (Intugence) | Marcin Dominiak (Idea Bank)

Zdobądź potwierdzenie
swoich kompetencji jako
IOD w postaci certyfikatu
niezależnej jednostki
certyfikacyjnej!

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość ubiegania się o certyfikat DEKRA –
niezależnej i renomowanej jednostki certyfikacyjnej. Certyfikat IOD jest
obiektywnym potwierdzeniem, że kandydat na IOD wykazuje się wysokim
poziomem wiedzy w dziedzinie europejskich i krajowych przepisów o ochronie
danych oraz posiada kompetencje niezbędne do realizacji zadań Inspektora
Ochrony Danych, zgodnie z art. 39 RODO/GDPR. Więcej informacji: www.dzp.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 czerwca na adres: iod@dzp.pl

