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Oferta szkolenia 
 

TEMAT :   

Ochrona danych osobowych w Placówce Medycznej – jakie zmiany czekają 

nas po 25. Maja 2018 r.? 

Ostatnie szkolenie przed wejściem w życie unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) !!! 

 

TERMIN ZAJĘĆ : 19.05.2018 r.   godz. 11:00 – 17:00           

LICZBA GODZIN : 6 godz. dydaktycznych 

 

GRUPA DOCELOWA:  szkolenie skierowane są do wszystkich Właścicieli, Managerów i Kierowników 

podmiotów leczniczych, personelu medycznego chcącego zdobyć wiedzę z zakresu zagadnień 

związanych w związku z wejściem w życie unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO) i prowadzonymi pracami zmierzającymi do implementacji unijnych uregulowań do 

polskiego porządku prawnego 

 

MIEJSCE ZAJĘĆ:  

Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław  

http://www.konferencje.wpp.wroc.pl/kontakt/ 

 

Celem szkolenia jest:  

• Poznanie procedur zapewniających bezpieczeństwo Placówki medycznej w kontekście 

nowego rozporządzenia, 

• Poznanie standardów ochrony danych osobowych, poprzez omówienie praktycznych 

zasad przetwarzania danych osobowych w firmach i instytucjach. 

• Nabycie świadomości właścicieli i ich pracowników, w zakresie istotności standardów 

bezpieczeństwa danych osobowych. 

http://www.medprogress.pl/


 

Plan szkolenia: 

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje w następujących obszarach: 

1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych. 

2. Organy kontroli ochrony danych osobowych. 

3. Odpowiedzialność. 

4. O co należy zadbać, aby zmniejszyć ryzyko wycieku danych i kar finansowych. 

5. Najważniejsze zmiany w unijnej reformie dotyczącej ochrony danych osobowych – RODO. 

 

PROWADZĄCY:   

- Jan Wus – właściciel jednej z największych firm w Polsce specjalizującej się w kompleksowej 

obsłudze z zakresu ochrony danych osobowych. Doświadczony ekspert ochrony danych 

osobowych, przeprowadził ponad trzysta audytów i wdrożeń z zakresu RODO. Współtwórca 

jednego z największych projektów biznesowych wspierających przedsiębiorczość w Polsce, 

realizowanego dla marki Richarda Bransona. Rozumie potrzeby i realia firm oraz instytucji, będąc 

od wielu lat właścicielem 9 przedsiębiorstw działających w różnych sektorach w Polsce. 

 

- Adam Klimowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Doświadczony audytor i Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadził ponad sto szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. 

Członek Zarządu JAMANO Sp. z o.o. 

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 

500 zł. 50 zł. (rabat 90 %) od osoby dla Członków Związków (w tym ich Pracowników) oraz 

Członków Grupy Zakupowej, 

500 zł. dla osób spoza Związku i Grupy Zakupowej. 

 

Zapisy na szkolenie przyjmuje: 

Ilona Trześniewska 

i.trzesniewska@medprogress.pl 

tel. 603 428 895 

mailto:i.trzesniewska@medprogress.pl

