ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH IM.
FRANCISZKA STEFCZYKA W WARSZAWIE
OFERTA SZKOLENIOWA
➢ TEMAT SZKOLENIA: Jak uniknąć kosztów błędów przy wdrożeniu RODO w praktyce
Banku Spółdzielczego. Wybrane zagadnienia.
➢ TERMIN: 5 - 6 listopada 2020 r.
➢ PROWADZĄCY: Arkadiusz Kraus- absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w
Krakowie, a także studiów podyplomowych na UE w Krakowie, UE w Katowicach oraz
Stokholm Univeristy (Executive MBA). Przez wiele lat pracował w bankach
komercyjnych na różnych stanowiskach menadżerskich, gdzie odpowiadał za relacje
biznesowe z najważniejszymi klientami korporacyjnymi banków. W 2001 roku kierował
kilkoma projektami w obszarze HR w Banku BPH SA. Przez kilka lat prowadził
autorskie szkolenia dotyczące umiejętności sprzedażowych pracowników banków.
Aktualnie sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu podmiotach
finansowych, w tym w bankach spółdzielczych oraz TFI. Prowadzi szkolenia
ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrożenia RODO. Audytor w zakresie ochrony
danych osobowych (banki spółdzielcze, JST oraz podmioty prywatne).
➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA
Szkolenie koncentruje się na wybranych zagadnieniach dotyczących ochrony danych
osobowych, przy wdrażaniu których popełniane są przez administratorów danych
najbardziej istotne błędy z perspektywy kar administracyjnych nałożonych do tej pory przez
Prezesa UODO.
Autor szkolenia wskazuje i omawia te zagadnienia dotyczące praktyki bankowej, które
generują poważne ryzyko wydania przez Prezesa UODO negatywnych decyzji tym zakresie.
1. Klauzula Informacyjna, czyli jak skomplikować praktykę bankową, nie wykonując przy
tym obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO;
2. Konsorcjum bankowe, czyli dlaczego przyjęta przez banki formuła transferu danych
osobowych kredytobiorców powoduje niezgodne z art. 28 RODO przetwarzanie tych
danych;
3. Ocena Skutków Przetwarzania Danych (DPIA), czyli jak nie zignorować Komunikatu
Prezesa UODO w tym zakresie oraz jak prawidłowo wykonać obowiązek określony w
art. 35 RODO;
4. Kopiowanie dokumentów tożsamości, czyli dlaczego nie wystarczy wiedzieć, że banki
„mogą dokonywać kserokopii dokumentów tożsamości Klientów”;
5. Kiedy kontakt marketingowy jest zgodny z prawem, czyli komu i w jaki sposób banki
mogą składać oferty marketingowe bez narażania się na zarzut złamania prawa;
6. Ustawa sektorowa, czyli dlaczego logika wynikająca z RODO bywa absurdalna;
7. Rejestr Czynności Czynności Przetwarzania, czyli w jaki sposób prawidłowo wypełnić
obowiązek wynikający z art. 30 RODO;
8. Incydent Naruszenia Ochrony Danych, czyli dlaczego nie wystarczy wprowadzenie w
Banku regulacji identyfikującej wystąpienie takiego naruszenia;
9. Zgoda Klienta jako przesłanka przetwarzania, czyli brak stabilnego fundamentu w
obszarze przetwarzania danych osobowych Klienta.
➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 6 godzin wykładowych (dwa bloki po 3 godziny).
Szkolenie odbywa się w formie on-line.
➢ CENA SZKOLENIA: 399 zł+ VAT, cena promocyjna dostępna w pakiecie 6 szkoleń 249
zł+ VAT
➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/3760-2/
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