Oferta kompleksowego szkolenia 2019
dla Doradców Podatkowych
i Pracowników Biur Rachunkowych
Składam Państwu ofertę szkoleń i audytu w zakresie RODO i prawa pracy.
Jesteście Państwo Administratorem danych osobowych swoich pracowników i równocześnie Podmiotem
przetwarzającym Waszych klientów i ich pracowników. W ramach oferty proponuję dwa szkolenia zamknięte w
Waszym biurze, połączone z audytem oraz wybrane dwa szkolenia otwarte, dostęp do serwisu e-jakro oraz konsultacje
na mail i telefon do końca 2019r.
Prawem pracy i ubezpieczeniem społecznym zajmuję się ponad 25 lat, natomiast od początku tego roku głównie zajmuje
się szkoleniami w zakresie RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw, również w wielu Biurach rachunkowych
wdrażaniem obowiązków i zasad ochrony danych osobowych. W ramach oferty, na szkolenie w waszym Biurze możecie
zaprosić Waszych klientów, którzy jeszcze RODO nie wdrożyli lub mają z tym problem. Udostępnię Ramowe
opracowanie dokumentacji RODO, zawierające opis techniczny, organizacyjny, zabezpieczenia fizyczne i
informatyczne, wymagane rejestry, umowy, klauzule, zgody, informacje na www, rejestry czynności i kategorii
dostosowane do Word i wytłumaczę jak te dokumenty należy wypełnić. Zaprezentuję podstawową metodę wykonania
oceny ryzyka. Te dokumenty możecie udostępnić swoich klientom aby bezpiecznie i skutecznie była realizowana zasada
rozliczalności w Waszej organizacji, pomiędzy Wami i klientami w ramach wzajemnej Umowy powierzenia, oraz
organami nadzoru i kontroli. Wiele firm nabyła tzw gotowe opracowania RODO, które tylko częściowo pozwoliły na
zapoznanie się z tematem, jednak brak wdrożenia RODO u Waszego Klienta powoduje Jego odpowiedzialność i również
Biura Rachunkowego jako podmiotu Przetwarzającego. Ochrona danych jest procesem ciągłym, wymaga ciągłej analizy
zmian, kontroli wewnętrznej, bieżących szkoleń, audytowania oraz reagowania na incydenty. Nie wystarczy mieć
maksymalne zabezpieczenia fizyczne, informatyczne, opracowaną przez renomowane kancelarie prawne dokumentację,
gdyż przeważnie błąd powoduje człowiek w sposób świadomy lub też nie, udostępniając dane bez uprawnień, poprzez
zaniechanie wymaganych procedur informatycznych i organizacyjnych, zgubienie, kradzież danych, itd.
Zostało zawarte porozumienie pomiędzy UODO a PIP i wraz z początkiem Nowego Roku, ruszają kontrole w zakresie
wykorzystywania monitoringu, co należało uregulować do 30 września oraz w zakresie prowadzenia akt osobowych, w
których znajdują się zbędne dokumenty i muszą zostać usunięte, zgodnie z zasadą minimalizacji wg RODO i wg
przepisów MRPiPS. Od 1.01.2019r. wchodzą nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji
pracowniczej, po dostosowaniu do RODO i przeprowadzeniu elektronizacji akt osobowych.
Waszą rolą jest bieżące prowadzenie spraw Biura i rozliczeń Klienta i z tego co się dowiaduję, brakuje Państwu czasu
na zgłębianie procedur RODO i poznawanie nowych aktów prawnych powiązanych z bezpieczeństwem informacji,
dlatego mogę zadbać o bezpieczeństwo w zakresie ochrony danych i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Aktualnie przygotowuję harmonogram audytów i szkoleń na 2019r. Zgodnie z ofertą, współpracę możemy rozpocząć
natychmiast po zgłoszeniu i opłaceniu usługi, wówczas wysyłam materiały i mogę przyjechać do Państwa już w styczniu
2019r, dopniemy dokumentację wdrożeniową, uzupełnimy o najnowsze zalecenia UODO, przygotujemy wymagane
klauzule, zgody, upoważnienia i informacje oraz wykonamy rozszerzony audyt.
Nie zawsze w Biurze Rachunkowym musi być powołany Inspektor Ochrony Danych ale Administrator jest
odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie, zgodnie
z zasadą rozliczalności.
Wiele firm skorzystało ze wsparcia działających na rynku firm, udostępniając im swoje dane, na podstawie których
została przygotowana dokumentacja RODO, zostało przeprowadzone szkolenie i na tym koniec. Administrator zapłacił
za wykonaną usługę niejednokrotnie wysoką cenę ale niestety stosowanie procedur RODO jest procesem ciągłym,
dlatego załatwienie samego tylko wdrożenia jest niewystarczające. Zapewnianie zgodności z RODO to proces ciągły, a
nie jednorazowe działanie, dlatego warto pogłębiać wiedzę o zasadach dotyczących ochrony danych osobowych, w
większym stopniu korzystać z elastyczności i swobody działania, jaką dają przepisy ogólnego rozporządzenia,
udoskonalać ocenę ryzyka, szczególnie przy korzystaniu z nowych programów komputerowych i możliwości Internetu.

Pozostaję do dyspozycji, pozdrawiam

Jacek Kropkowski

tel. 601-966-785

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
powinna zawierać:

RODO

I. np. POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dostosowaną do RODO
- opis organizacyjnych, fizycznych i technicznych zabezpieczeń
- wprowadzone procedury np.: polityka kluczy, czystego biurka, haseł, itd
II. ZAŁĄCZNIKI do Polityki bezpieczeństwa
- Rejestr czynności przetwarzania
- Rejestr wydanych upoważnień
- Umowa powierzenia
- Rejestr kategorii czynności
- Klauzula zgody
- Klauzula informacyjna
- Stopka do maili w celu stosowania informacji warstwowych
- Dokumentacja techniczna i pomieszczeń w których są przetwarzane dane osobowe
- Przeglądy szczególnie p.poż i kominiarskie
- Zestawienie sprzętu komputerowego i oprogramowania
- Ocena poziomu ryzyka
- Opcjonalnie Ocena skutków DPIA
- Protokół / sprawozdanie z kontroli / audytu
- Rejestr naruszeń, zdarzeń i incydentów dotyczących przetwarzania danych osobowych
- Upoważnienie dla pracownika
- Klauzula poufności
- Lista osób uczestniczących w szkoleniu wewnętrznym
III. WZORY stosowanych klauzul i informacji
IV. SZKOLENIA wewnętrzne, dokształcanie
Wymienioną powyżej dokumentację wykonany w sprawny sposób, oraz przeprowadzę szkolenie w
Waszym Biurze i audyt - takie czynności wykonuję w bieżącym roku i ta metoda została
zweryfikowana praz IOD oraz Audytorów ISO.

Korzyści przez cały 2019r. !
 2 szkolenia zamknięte (dla grupy) w siedzibie Zamawiającego
 2 audyty wdrożenia i stosowania RODO, prowadzenia dokumentacji
pracowniczej i ZUS w siedzibie Zamawiającego (zima i lato)
 udział w 2 szkoleniach otwartych (wiosna i jesień)
 wsparcie dla ADO IOD Płatnika
 serwis e-jakro (przepisy-komentarze)
 konsultacje (telefon-mail)

w cenie 1.200 zł + VAT, przy zamówieniu usługi do 31 grudnia 2018r.

zaufaj naszemu 25 letniemu doświadczeniu

www.jakro.com.pl

OŚRODEK SZKOLENIA
Wydawnictwo JAKRO
Jacek Kropkowski
82 - 400 SZTUM ul. Lipowa 3

25 lat działalności

NIP 579-109-96-63

oferta 2019r.

tel / fax (55) 611-02-16 tel / fax (55) 640-15-00

e-mail: wydawnictwo@jakro.com.pl
wpłaty: PKO BP SA O / Sztum nr rachunku:

33 1020 1778 0000 2002 0004 9932
www.jakro.com.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Służę Państwu wiedzą i doświadczeniem przez cały 2019r.

Oferta kompleksowego szkolenia 2019

szkolenia otwarte i zamknięte oraz audyt w siedzibie Zamawiającego
w zakresie stosowania RODO oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej

w ramach oferty:
1 - dwa szkolenia zamknięte – audyt, w siedzibie Państwa Firmy w uzgodnionym terminie

W siedzibie Państwa Firmy przeprowadzę AUDYT sprawdzający ochronę danych osobowych w oparciu o normy ISO, na podstawie
wewnętrznej organizacji i procedur oraz podzielę się doświadczeniami i praktyką. Przeprowadzimy ocenę ryzyka, z której zostaną
przedstawione wnioski dla Administratora Danych Osobowych. Przeszkolę pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych
osobowych, którym zostaną wydane zaświadczenia. W sposób szczegółowy zostanie zweryfikowana dokumentacja wdrożeniowa
RODO wraz z wymaganymi załącznikami i klauzulami, którą prowadzi ADO zgodnie z zasadą rozliczalności. Audyt obejmuje również
prowadzenie spraw pracowniczych i z ubezpieczenia społecznego, szczególnie monitorowanie i archiwizowanie.

2 - udział jednej osoby w dwóch szkoleniach otwartych, w wybranym terminie w 2019r.

Jednodniowe szkolenia otwarte są organizowane w miastach na terenie kraju, wg. harmonogramu (styczeń-czerwiec) – (wrzesieńgrudzień), zamieszczonego na naszej stronie www. Tematyka szkoleń obejmuje: PRAWO PRACY - UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
i OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH, program szczegółowy na www.jakro.com.pl Na szkoleniach są omawiane praktyczne
rozwiązania dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej, dostosowania do wymogów cyfryzacji, stosowania umów
cywilnoprawnych, rozliczania składek i świadczeń z ZUS, podsumowanie wdrożenia procedur RODO w oparciu o tzw. dobre praktyki
i kodeksy postępowania. W 2019r. wiele zmian obejmuje prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w związku z cyfryzacją.

3 - dostęp do serwisu e-jakro oraz konsultacje telefoniczne i mailowe do końca 2019r.

Udostępnię wymaganą dokumentację ochrony danych, rejestry, klauzule, upoważnienia, metody oceny poziomu ryzyka, jest to
ramowe opracowanie, które w sprawny sposób pozwoli na wdrożenie i/lub weryfikację ochrony danych osobowych. Jako punkt
kontaktowy będę służył pomocą w celu stosowania ochrony danych osobowych oraz będę informował o zmianach prawnych i
praktycznych rozwiązaniach, można dzwonić codziennie, również w soboty. Udostępnię hasło do serwisu e-jakro, zawierającego
zbiór uaktualnianych co miesiąc przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i RODO, oraz nagrywane
wideoszkolenia i komentarze dla służb kadrowo-płacowych, płatników, doradców podatkowych, ADO, IOD, z których można
korzystać w dowolnym miejscu i czasie. W serwisie są udostępniane konkretne informacje, przykłady i rozwiązania praktyczne dla
pracodawców w zakresie stosowania prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ochrony danych osobowych.

Wymienione powyżej trzy składowe oferty proponuję w cenie 1.200,00 zł + VAT
Oferta ważna do 31.12.2018r. – przy zamówieniu usługi i wpłacie do 31 grudnia 2018r.
– audyt i szkolenie zamknięte w siedzibie Zamawiającego już w styczniu / lutym 2019r.

Oferent: Jacek Kropkowski – właściciel Ośrodka Szkolenia Wydawnictwa JAKRO, autor książek KODEKS UBEZPIECZEŃ PRAWO PRACY - RODO - KONTROLA i KOMENTARZY oraz serwisu e-jakro, specjalista, praktyk, absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiujący na WSB w Gdańsku
ochronę danych osobowych; od 1993r. prowadzący szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
oraz ochrony danych osobowych na terenie kraju dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników służb kadrowopłacowych w zakładach pracy, administratorów i inspektorów ochrony danych. Posiadając wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz
zdobyte doświadczenia w trakcie przeprowadzonych audytów, służę Państwu konkretną pomocą w rozwiązywaniu bieżących
problemów w zakresie stosowania prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz RODO.

Ze względu na to, że szkolenie i audyt prowadzę osobiście, usługa zostanie wykonana według kolejności zgłoszeń
dla ograniczonej liczby podmiotów, dlatego proszę nie zwlekać z zamówieniem,
jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y przedstawioną ofertą

Zamówienia szkoleń, audytu, serwisu e-jakro, konsultacji w ramach Oferty kompleksowej 2019,
można dokonać: faksem, e-mail, telefoniczne, listownie, lub poprzez www.jakro.com.pl
Za datę wykonania usługi, uznaje się dzień rozpoczęcia okresu Oferty kompleksowego szkolenia, czyli moment od kiedy obowiązuje dostęp
do portalu internetowego e-jakro, zgodnie z informacją otrzymaną od firmy JAKRO

pozostaję do dyspozycji, z poważaniem Jacek Kropkowski tel. bezp. 601-966-785

telefonicznie, faksem, www lub e-mail, najszybciej dokonasz zamówienia:
tel / faks (55) 640-15-00, (55) 611-02-16, tel. 601-966 -785

www.jakro.com.pl

KARTA UCZESTNIKA SZKOLENIA

e-mail: wydawnictwo@jakro.com.pl

Faktura VAT nr ......................................... / 2018r.

miejscowość ……...................................................................

........................................................................................ zaśw. ....... / ....... / 2018

Opłata za udział w szkoleniach

........................................................................................ zaśw. ....... / ....... / 2018

- 1.200,00 + 276,00 (VAT 23%) = 1.476,00

........................................................................................ zaśw. ....... / ....... / 2018

Zamówienie usługi i wpłata do 31.12.2018r.

- AUDYT i szkolenie zamknięte już w styczniu / lutym 2019r.

........................................................................................ zaśw. ....... / ....... / 2018
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze szkoleniem
Imię i Nazwisko Słuchacza

Zwolnienie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu z podatku VAT
dla opłacających za usługę szkolenia w całości lub co najmniej w 70%
ze środków publicznych, na podstawie złożonego oświadczenia

............................................................

.............................................................

telefon

Oferta kompleksowa 2019 obejmuje:

faks

@ e-mail: .........................................................................................................

 dostęp do serwisu e-jakro + konsultacje do 31 grudnia 2019r.
 dwa szkolenia zamknięte + audyt w siedzibie Zlecającego
 udział jednej osoby w dwóch szkoleniach otwartych

......................................................................................................................................

wpłata przelewem na konto w dniu ..............................................

......................................................................................................................................

(od dnia wpływu zapłaty na konto bankowe JAKRO udostępniamy hasło
dostępu do e-jakro, umożliwiamy konsultacje i rozpoczynamy współpracę)

.................................................................................................................
Pieczęć imienna i podpis lub czytelnie imię i nazwisko Zgłaszającego

NIP ..................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Nazwa i adres zakładu pracy lub Uczestnika szkolenia dla celu wystawienia faktury VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach związanych z działalnością szkoleniową i wydawniczą JAKRO, zgodnie z przepisami RODO, przez
Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo JAKRO Jacek Kropkowski, jako administratora danych osobowych adres: 82-400 Sztum ul. Lipowa 3 tel. 601-966-785. Posiadam prawo
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, a podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zapoznałam się z Informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych oraz moich prawach z tym związanych na stronie www.jakro.com.pl
Akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych, w tym, w celu
utrzymywania kontaktów, przesyłania propozycji zawarcia nowych umów lub świadczenia kolejnych usług
Upoważniam Ośrodek Szkolenia - Wydawnictwo JAKRO do wystawienia faktur VAT bez naszego podpisu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa JAKRO informacji
handlowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.) oraz za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017r. poz. 1907 ze zm.).

Zwolnienie z VAT, jeśli szkolenie jest opłacone ze środków publicznych

...................................................................

...................................................................

Pieczęć Jednostki

Miejsce i data

Ośrodek Szkolenia
Wydawnictwo JAKRO
Jacek Kropkowski
82-400 Sztum ul. Lipowa 3
NIP 579-109-96-63

Oświadczam, że nabyta od Ośrodka Szkolenia – Wydawnictwa JAKRO,
usługa – koszt szkolenia w zakresie stosowania RODO oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczych
mająca charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego, a udział w przedmiotowym szkoleniu służy
podniesieniu uczestnikom kwalifikacji zawodowych lub uaktualnienie wiedzy, pozostawając w bezpośrednim związku z
wykonywanymi przez te osoby obowiązkami zawodowymi
a) jest finansowana ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r.
o podatku od towarów i usług ( tekst jedn. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
b) w co najmniej 70 % zgodnie z treścią § 3 ust 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( Dz.U. z 31.12.2013r. poz. 1722 )
Jeżeli szkolenie opłacone jest w 70 % lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania
zawodowego, jest zwolnione z VAT.
proszę o zaznaczenie właściwej opcji: a) lub b)

.............................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

