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„Warsztaty RODO” – Warszawa - nowa formuła szkoleń
i networkingu środowisk ekspertów RODO
Zapraszamy wszystkich Inspektorów, Pełnomocników i Administratorów Ochrony Danych
Osobowych na „Warsztaty RODO” – nową cykliczną formułę szkolenia i networkingu dla środowiska
ekspertów ochrony danych, inspektorów oraz pełnomocników ds. ochrony danych i wszystkich
zainteresowanych rozwojem w branży ochrony danych.
Podczas śniadaniowego poczęstunku przy stołach będziemy prezentować tematykę RODO oraz
prowadzić dyskusję pomiędzy ekspertami RODO z ramienia kancelarii oraz przedstawicielami
codziennej praktyki zawodowej na tym polu.
RODO w atmosferze śniadania – spotkania cykliczne
Oprócz porządnej dawki wiedzy wyłożonej przez ekspertów na Uczestników czeka świeżo zaparzona
kawa i smaczny poczęstunek.
Z takim pakietem będziesz miał siłę zmierzyć się z kolejnymi nowościami dotyczącymi procedur
przetwarzania ochrony danych osobowych. Koszt wartsztatów to jedynie 59 zł +23% VAT w
cenie.
•
•
•
•
•

Zestaw śniadaniowy serwowany podczas dwugodzinnego spotkania
Panele ekspertów dotyczące tematu dnia, np. „Klauzule informacyjne RODO w codziennej
praktyce”
Materiały merytoryczne, wzory i przykłady związane z tematyką
Możliwość konsultacji z ekspertami prawa RODO
Networking w środowisku ekspertów RODO, inspektorów i Administratorów Danych.

Ci zyskasz na warsztatach RODO?
1. Inni mogą wiedzieć to, czego ty jeszcze nie wiesz
Ile podmiotów, tyle doświadczeń związanych z RODO. Wymień się informacjami na temat RODO z ludźmi
z twojej branży lub zadaj nurtujące cię pytania naszym ekspertom RBDO. Z racji, że po 25 maja 2018 r. z
Urzędu Ochrony Danych Osobowych wypłynęło już wiele nowych wytycznych, przypominamy, że każda
firma i jednostka organizacyjna ma obowiązek się z nimi zapoznać.
Pamiętaj, że niestosowanie się do procedur UE RODO obciążone jest w niektórych przypadkach karą nawet
do 20 mln euro. Na Inspektorach i Administratorach Ochrony Danych spoczywa szczególna
odpowiedzialność za poprawność ich wdrożenia.
2. Poznasz praktyków i ekspertów RODO
Nasze spotkania przyjmują formę Networkingu, co pozwoli ci poznać specjalistów z twojej branży i
wymienić się wizytówkami. Poznasz osoby, z którymi będziesz mógł się skonsultować i przedyskutować
wątpliwości dotyczące procedur UE RODO już po wyjściu z naszej konferencji. W biznesie potrzebni są
ludzie, którym można zaufać. Posiadasz szeroką wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i chcesz
zarekomendować innym swoje usługi jako IOD? Dajemy ci wolne pole do popisu.
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Organizatorzy
Warsztaty biznesowe na temat RODO prowadzone będą pod przewodnictwem eksperta RODO - Karola
Cieniaka – Dyrektora Działu Prawnego RBDO z bogatym portfolio szkoleń, audytów i wdrożeń z
zakresu RODO w kilkuset podmiotach, także o międzynarodowym zasięgu.
Wśród ekspertów zasiądzie też reprezentacja partnerskiej kancelarii BARYLSKI T., OLSZEWSKI A.,
BRZOZOWSKI A. Spółka Komandytowa, pod kierownictwem Radcy Prawnego i eksperta RODO –
Pawła Helty.

Jak zarezerwować udział?
1. Najszybsza formą jest wybranie terminu i opcja "KUP TERAZ"
2. Uzupełnij formularz danymi do Faktury VAT i "Złóż zamówienie"
3. Istnieje możliwość zamówienia poprzez Fakturę Pro Forma pod adresem: biuro@rbdo.pl
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

biuro@rbdo.pl
Telefon: (22) 487 86 70

