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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NA KURS „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE”

DANE UCZESTNIKA KURSU

IMIĘ I NAZWISKO

DATA I MIEJSCE URODZENIA

PESEL

TELEFON 

E-MAIL 

ADRES (ulica, numer domu lub 
mieszkania)

MIASTO

KOD POCZTOWY

TAK    NIE   
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.), niniejszym wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w powyższym  zgłoszeniu  przez  Izbę  Rzemieślniczą  w  Łodzi,  ul.
Moniuszki 8 , 90-111 Łódź w celu przekazywania informacji na temat działań edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez
Izbę. Zostałam/łem poinformowana/y, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługuje mi prawo dostępu do
ich treści i poprawiania ich.

TAK    NIE  Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  dotyczących  działań  edukacyjnych  i  promocyjnych  prowadzonych  przez  Izbę
Rzemieślniczą w  Łodzi listownie oraz drogą elektroniczną zgodnie  z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204  z późn. zm. )

                                                ……………………………………………..

 Podpis uczestnika kursu

WYPEŁNIONY FORMULARZ NALEŻY PRZESŁAĆ
faksem, e-mailem: fax: 42 632 37 76, irlodz@home.pl
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INFORMACJA DODATKOWA

CELE  KURSU: Przygotowanie  firmy  i  odpowiedzialnych  pracowników  do  spełnienia  ustawowo
nałożonych na przedsiębiorstwa obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

ADRESACI KURSU: Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających firmą, pracowników firmy, którzy
przetwarzają dane osobowe w tym w szczególności pracowników działów kadr oraz osób nadzorujących
ich pracę.

CZAS TRWANIA:  6 godzin

PROGRAM KURSU:

1. Przepisy prawa w obszarze ochrony danych osobowych

2. Przetwarzanie danych kadrowych

3. Zadania i obowiązki Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji

4. Rekrutacja pracowników do firmy pod kątem ochrony danych osobowych

5. Prawidłowe sporządzanie wymaganej dokumentacji dotyczące przetwarzania danych

6. Zabezpieczenie zbiorów danych osobowych (papierowe, elektroniczne) pracowników oraz 
klientów firmy

7. Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO

8. Rejestracja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w GIODO

9. Powierzenie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu

10. Naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych - odpowiedzialność administracyjna, karna, 
cywilna oraz finansowa

CENA KURSU: 350 zł – wpłata dokonywana będzie po zebraniu grupy szkoleniowej.

Cena obejmuje koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia, materiały szkoleniowe, cattering

TERMIN: zostanie ustalony po zebraniu 10 osobowej grupy szkoleniowej

Po zakończonym kursie, każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie wydane na druku MEN
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