OFERTA
dotycząca realizacji e-szkolenia nt.:

„Tajemnica bankowa
i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej”
dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS

I

Zakres i cel e-szkolenia

E-szkolenie zostało merytorycznie opracowane przez zespół specjalistów z dziedziny prawa
bankowego z Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach.

Szkolenie składa się z

dwóch modułów

i obejmuje w szystkie istotne zagadnienia

przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w
zakresie tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.
E-szkolenie zawiera wiele symulacji, porównań i ćwiczeń, dodatkowo wzbogacone jest
o autotesty sprawdzające i scenki obrazujące konkretne przykłady z jakimi mogą spotkać się
pracownicy Banku w codziennej obsłudze Klienta.
W celu zapoznania się z jakością proponowanego
przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy
Państwa do zapoznania się z krótką wersją
demonstracyjną e-szkolenia dostępną pod linkiem

http://www.wiab.com.pl/informacje/tajemnica-bankowa

Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie
i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze szkoleniem bez konieczności wyjazdu
na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.
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Szczegółowy program e-szkolenia
Wprowadzenie

Tajemnica bankowa

I
1.

Definicja
Autotest 1

2.
3.
4.
5.

Zakres podmiotowy tajemnicy bankowej
Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej
Wyłączenia od obowiązku zachowania tajemnicy bankowej
Czas obowiązywania tajemnicy bankowej
Autotest 2

MODUŁ I

6.
7.
8.

Zasada udzielania informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobom trzecim
Problematyka spadkobierców posiadaczy rachunków
- sposób udzielania pełnomocnictw do rachunku i postępowanie po śmierci
Zachowanie tajemnicy bankowej wobec małżonków Klientów
Scenka 1

9. Udzielenie informacji konfidencjalnych poręczycielowi kredytu/pożyczki
10. Tajemnica bankowa po śmierci Klienta banku
Autotest 3
11. Udostępnianie i wymiana informacji o Klientach między bankami i innymi instytucjami
Autotest 4
Scenka 2
12. Zasady i okres przetwarzania danych w Biurze Informacji Gospodarczej
13. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy bankowej
Autotest 5

Ochrona danych osobowych

MODUŁ II

II
1.
2.
3.
4.
5.

Definicja
Zakres przedmiotowy
Zakres podmiotowy
Dane osobowe a tajemnica bankowa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Autotest 6

6.
7.
8.

Zasady przetwarzania danych osobowych
Obowiązki banku jako administratora danych osobowych
Zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
Scenka 3
Autotest 7

TEST KOŃCOWY ON-LINE
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II

Realizacja e-szkolenia

E-szkolenie udostępniane jest na najnowszej generacji platformie e-learningowej WIAB
w ustalonym terminie. Termin realizacji e-szkolenia będzie indywidualnie ustalany z uczestnikami,
osoba koordynująca skontaktuje się i ustali szczegóły realizacji dla zgłoszonych osób.
Przykładowy harmonogram realizacji każdego e-szkolenia przedstawiamy poniżej.
Dostęp do e-szkolenia przez 24 h na dobę przez 8 dni
Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Realizacja e-szkolenia on-line

Pt.

Sob.

Niedz.

Dodatkowy dostęp
on-line w weekend

Pon.
Zaliczenie
e-szkolenia

Dostęp do e-szkolenia w ramach wybranego terminu zapewniony jest przez 24 godz. na dobę tak,
żeby każdy uczestnik mógł elastycznie w dogodnym dla siebie czasie uczestniczyć w e-szkoleniu.

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i wysłać elektroniczną
Kartę zgłoszenia

dostępną pod linkiem

http://zapisy.wiab.com.pl/frbs/index.php?s=1

Każda ze zgłoszonych osób otrzyma swój indywidualny kod dostępu do e-szkolenia wraz
z instrukcją korzystania z programu i w uzgodnionym przedziale czasowym będzie miała
możliwość przerobienia i zapoznania się z materiałem szkoleniowym oraz zaliczenia testu
końcowego, a następnie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez
Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.
Dodatkowo, Bank po zrealizowanym e-szkoleniu otrzyma informację zwrotną
o aktywności i efektywności udziału skierowanych uczestników w e-szkoleniu.
Szkolenie dedykowane jest zarówno Kadrze Kierowniczej Banku, jak i Pracownikom
obsługującym bezpośrednio Klientów. Serdecznie zapraszamy!
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III

Koszt e-szkolenia

Koszt realizacji e-szkolenia dla jednej osoby wynosi

299 zł

Powyższy koszt obejmuje:
dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników (24 godz. na dobę)
w uzgodnionym terminie
pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu
wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania
elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Fundację Rozwoju
Bankowości Spółdzielczej oraz Wirtualną Internetową Akademię Biznesu.

(W przypadku skierowania większej liczby osób z danego banku koszt jest ustalany indywidualnie.)

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela:
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Pani Katarzyna Gutt – Koordynator szkoleń e-learningowych
Tel: 22 754 67 80 lub 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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