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„RODO/GDPR teoria vs. 

praktyka. Prywatność w 

procesach biznesowych 

- co nas czeka?” 

 
 

 

Szkolenie 

 
23 stycznia 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 
W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na Spotkanie 

z ESO Audit pod tytułem: 
 

 

„RODO/GDPR teoria vs. praktyka. Prywatność w 

procesach biznesowych - co nas czeka?” 
 

Termin i miejsce: 

23 stycznia 2018 r. od godziny 09:30 

w siedzibie Gdańskiego Klubu Biznesu 

ul. Uphagena 23, 80-237 Gdańsk 

 
Szkolenie poprowadzi: Anna Buczyńska Borowy - Dyrektor Zarządzający 

A.B.B. Advisory & Management („Privacy By Design”), Wiceprezes 

Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz ochrony 

prywatności, godności i praw człowieka, Data Protection Officer. 
 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  

 

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników  

09:30 – 11:00 Wykład  

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa                                       

11:15 – 12:45 Wykład  

12:45 – 13:30 Przerwa 

13:30 – 15:00 Wykład  

 

Program szkolenia: 

 

 Przedstawienie najważniejszych zmian w przepisach prawa i definicji w 

ochronie danych osobowych, 

 Wskazanie i omówienie przesłanek legalności przetwarzania danych, 

 Istotne zasady i role w procesie przetwarzania danych osobowych, 

 Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji – przygotowanie i 

implementacja procedur, 

 Prawa osoby, której dane dotyczą, 

 Odpowiedzialność w zakresie przetwarzania ochrony danych 

osobowych, 

 Ochrona danych osobowych w procesach biznesowych. 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  450 zł od osoby (+23% VAT).  

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17 stycznia 2018 r. drogą poczty 

elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner ESO Audit           

mailto:eso@esoaudit.pl

