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działalność od 1993

33 1020 1778 0000 2002 0004 9932

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

Oferta dla Doradców Podatkowych i Biur Rachunkowych
kompleksowego szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie stosowania RODO
i prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez Doradcę i Biuro oraz przez Klientów w ramach
zawartej umowy gospodarczej i umowy powierzenia danych osobowych
Obejmuje: szkolenie – warsztaty – audyt

Dokumentacja Ochrony Danych
Osobowych będzie zawierała m.in.:

 ocena prawna, dostosowanie materiałów, informacji i procedur
 szkolenie zamknięte w siedzibie Zamawiającego
 audyt wdrożenia i stosowania RODO oraz dokumentacji pracowniczej
 zebranie, spisanie, wydrukowanie i omówienie kompletnej dokumentacji
 edytowana wzorcowa dokumentacja RODO dla Klientów Biura

Informacje o Administratorze Danych Osobowych
Otoczenie prawne przetwarzania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna dla pracownika
Struktura organizacyjna
Charakterystyka działalności firmy / urzędu
Podstawowa i okresowa OCENA RYZYKA
Arkusz analizy ryzyka
Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPiA)
Osoby i podmioty odpowiedzialne za ochronę danych
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Zbiory danych
Rejestr czynności przetwarzania
Rejestr kategorii czynności przetwarzania
Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Umowy powierzenia
Umowy o współadministrowaniu
Oświadczenie o poufności
Dokumentacja techniczna budynku i pomieszczeń
Zestawienie sprzętu komputerowego i oprogramowania
Sprawozdanie / Protokół z Audytu
Rejestr naruszeń, zdarzeń i incydentów
Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych
Archiwizowanie dokumentacji
Regulamin monitoringu zakładowego
Wdrożone procedury i zasady postępowania
Lista kontrolna RODO (checklista) Podsumowanie

Korzyści:
 w krótkim czasie nauczysz się prowadzenia dokumentacji RODO
 poznasz metody samodzielnego wykonywania audytu i oceny ryzyka
 zweryfikujesz i uzupełnisz dotychczasową dokumentację i procesy
 opanujesz i będziesz stosował reguły RODO wg zasady rozliczalności

Do 31 grudnia 2019r.
 serwis e-jakro zawierający aktualne przepisy, bieżące komentarze
 konsultacje na telefon i mail - 24 godziny na dobę / 6 dni w tygodniu
 korzystaj z naszej wiedzy, praktyki i doświadczenia

Oferta kompleksowego szkolenia, warsztatów i audytu
w cenie 550 zł + VAT + koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego
Osobom uczestniczącym w szkoleniu zamkniętym są wydawane CERTYFIKATY

Oferent: Jacek Kropkowski – właściciel firmy JAKRO, autor zbioru aktualizowanych przepisów prawnych KODEKS JAKRO i
KOMENTARZY oraz serwisu e-jakro, specjalista, praktyk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunek:
ochrona danych osobowych, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013, od
1993r. prowadzący szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz RODO na terenie kraju
dla pracodawców, doradców podatkowych, pracowników służb kadrowo-płacowych w zakładach pracy, administratorów i
inspektorów ochrony danych. Posiadając wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz zdobyte doświadczenia w trakcie
przeprowadzonych audytów w ponad stu zakładach pracy, służę Państwu konkretną pomocą w rozwiązaniu bieżących problemów
w zakresie stosowania prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz dopracowania wymaganej dokumentacji i procedur RODO.

Szkolenie i audyt prowadzę osobiście, dlatego 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 szkolenia, audytu, serwisu e-jakro, konsultacji w ramach Oferty kompleksowego szkolenia
można dokonać: e-mail, telefoniczne, listownie, lub poprzez www.jakro.com.pl
Za datę wykonania usługi, uznaje się dzień rozpoczęcia okresu Oferty, 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

DOŚWIADCZENIA:
Wdrożyliśmy, uzupełniliśmy lub zweryfikowaliśmy procedury RODO w ponad stu mikro, małych i średnich firmach oraz
przeszkoliliśmy ponad tysiąc osób, zajmujących się sprawami kadrowymi i ochroną danych osobowych. Wiele firm
jeszcze RODO nie wdrożyło albo zakupiło gotowe opracowania, które niestety nie spełniają wymogów prawnych,
szczególnie zasady rozliczalności. W oparciu o przeprowadzone bezpośrednie audyty i zdobyte praktyczne
doświadczenie, wskażemy konkretne sposoby na wyeliminowanie nieprawidłowości.
WARSZTATY: zademonstruję, jak należy prowadzić akta osobowe po nowelizacji przepisów, oraz dokumentację
ochrony danych osobowych. Nauczę metod przeprowadzania audytu podstawowego i oceny ryzyka. Przeanalizujemy
procesy przetwarzania i zdefiniujemy zbiory danych oraz metody uzupełniania dokumentacji z dostosowaniem do
konkretnego rodzaju działalności, aby po szkoleniu w danej jednostce RODO funkcjonowało w sposób prawidłowy, mam
w tym temacie wiedzę, praktykę i doświadczenie
CELE i korzyści ze szkolenia: Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę z zakresu stosowania prawa pracy i
ochrony danych osobowych. Korzystając ze szkolenia, warsztatów, oraz serwisu e-jakro w sposób bezpieczny będą
mogli realizować obowiązki Pracodawcy i Administratora Danych Osobowych oraz jako Podmiot Przetwarzający, będą
mogli przekazać wiedzę i zweryfikować dokumenty dostarczane przez Klientów np. Biur Rachunkowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
szkolenia ● konsultacje ● serwis e - jakro ● audyt

