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Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu nowych 
zasad ochrony danych osobowych określonych w RODO, a w szczególności, z zakresu: 

▪ przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych w kontekście rozwiązań 
praktycznych dla branży konferencyjno-targowej; 

▪ praktycznych rozwiązań mających na celu dostosowania organizacji z branży konferencyjno-
targowej do nowych przepisów; 

▪ umiejętności wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu typowych problemów związanych  
z danymi osobowymi w branży konferencyjno-targowej; 

▪ umiejętność współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych; 

▪ podstawowych błędów w realizacji praw osób i sposobów ich unikania. 
 

Szkolenie z wykorzystaniem: 
▪ prezentacji PowerPoint 
▪ analizy przypadków (case study) 
▪ burzy mózgów 
▪ ćwiczeń zespołowych i indywidualnych 
▪ wymiany doświadczeń 
▪ mini wykładów 
▪ a także w oparciu o konkretne przykłady wskazane przez Klienta. 

 
 

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej. 

 
 



    
 

 

1. Wprowadzenie  

2. Czy zgody są potrzebne? Kiedy, jak i na co pozyskiwać zgody?  

3. Czym jest punkt f i motyw 47? 

4. Czy i jak można przetwarzać dotychczas pozyskane dane? 

5. Czym jest obowiązek informacyjny i jak go prawidłowo realizować?   

6. Rodzaje kontaktu z klientem a ochrona danych – przegląd sposobów i zgodności. 

7. Przetwarzanie danych pracowników i osób współpracujących. 

8. Podwykonawcy i dane osobowe – jak prawidłowo powierzać dane osobowe. 

9. Środki techniczne i organizacyjne przy organizacji eventu. Obsługa imprezy 
konferencyjno-targowej. 

10. Odpowiedzialność – kto, kiedy i za co odpowiada. 

11. Zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu praktycznym. 

12. Realizacja praw osób w praktyce, jakich błędów nie popełniać.  

13. Podsumowanie 
 

 

Cena szkolenia 500 zł netto od osoby.  
Cena szkolenia dla Członków PIPT: 250 zł od osoby.  

 

W cenie szkolenia: 

▪ przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia  
▪ materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej 
▪ certyfikat poświadczający udział w szkoleniu 
▪ catering. 
 

 

Adam Piątek – dyplomowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 

Inspektor Ochrony Danych, audytor systemów bezpieczeństwa informacji, 

ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji imprez konferencyjno-

targowych. 

 


