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OFERTA
dotycząca realizacji
nowego szkolenia e-learning na temat:

„ Przetwarzanie danych osobowych
w miejscu pracy ”
dla

Działów HR, Inspektorów danych osobowych
oraz Kadry Kierowniczej w Bankach Spółdzielczych
umożliwiające uzyskanie

„Certyfikatu Wiedzy”

OFERTA

realizacji szkolenia e-learningowego z zakresu:

„Przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy”

I

Informacje ogólne

Szkolenie e-learningowe opracował Zespół ekspertów Fundacji im. Józefa Wybickiego
działającej na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka pod kierunkiem
Pani Adwokat Urszuli Danilczuk-Karnas z kancelarii Adwokackiej – KARNAS.

Ukończenie e-szkolenia umożliwia otrzymanie

„CERTYFIKATU WIEDZY”

zgodnie z wymogami art. 37 ust. 5 Ustawy o RODO dla Inspektorów Danych Osobowych.
Szkolenie kierujemy głównie do:





Działów HR
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Kadry Kierowniczej

Dlatego w e-szkoleniu przedstawiamy rolę jaką pełni Pracodawca i Pracownik w systemie
ochrony danych osobowych oraz zasady ich przetwarzania.
Przedstawiamy jakie przepisy prawa regulują przetwarzanie danych przez HR.
Omawiamy jakie są warunki, żeby przetwarzanie danych było zgodne z prawem i na jakiej
podstawie pracodawca będzie przetwarzał dane pracowników.
Podajemy Państwu również praktyczne wskazówki jakie dane zbierane są np.
w procesie rekrutacji.
Ważną kwestią, którą poruszamy w e-szkoleniu są zasady monitoringu, który powszechnie
stosowany jest w Bankowości. Dla potrzeb Banków również szerzej opisaliśmy różne przypadki
powierzania i przetwarzania danych osobowych i ich podstaw prawnych.
Przygotowane e-szkolenie między innymi ma na celu pomoc i ułatwienie Państwu właściwego
korzystania z przepisów dotyczących RODO w tym przetwarzania danych osobowych.
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II

Realizacja e-szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formule e-learningowej wspólnie z Partnerem multimedialnym
FRBS – Wirtualną Internetową Akademią Biznesu.
Każdy ze skierowanych uczestników otrzymuje indywidualny kod dostępu do platformy.
Dostęp do e-szkolenia jest zapewniony przez 24 godziny na dobę w ustalonym
dwutygodniowym terminie realizacji.
Uczestnicy w tym czasie mogą swobodnie w dogodnym dla siebie miejscu korzystać
z materiału szkoleniowego, rozwiązywać ćwiczenia i autotesty.
Na zakończenie odbywa się test końcowy potwierdzający zdobytą wiedzę i po jego zaliczeniu
uczestnicy otrzymują Certyfikat wiedzy.
W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego
zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane
ekrany przedstawiające zakres merytoryczny e-szkolenia.
Wersja DEMO dostępna pod linkiem.
https://www.wiab.com.pl/informacje/przetwarzanie-danych-osobowych-w-miejscu-pracy--demo
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III

Zakres merytoryczny – program e-szkolenia

Program szkolenia obejmuje poniższe zagadnienia:

WPROWADZENIE
I.

Wprowadzenie do problematyki przetwarzania danych osobowych

II.

Przepisy prawa pracy z zakresu przetwarzania danych osobowych
a.

dane osobowe kandydatów do pracy

b.

dane osobowe pracowników

c.

dane o karalności kandydatów do pracy i Pracowników w Bankach

d.

monitoring w pracy

e.

pracowniczy fundusz świadczeń socjalnych

III.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych

IV.

Wytyczne grupy roboczej art. 29 w sprawie przetwarzania danych osobowych
w miejscu pracy

V.

Orzecznictwo w sprawach ochrony danych osobowych w miejscu pracy

pytania i odpowiedzi z poradnika RODO
TEST KOŃCOWY

Dodatkowo w każdym module elementy interakcyjne :
- ćwiczenia

- symulacje

- quizy

- autotesty
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IV

Koszt realizacji e-szkolenia

KOSZT

realizacji e-szkolenia wynosi tylko

90 zł od osoby

Powyższy koszt obejmuje:








alokacja uczestników na platformę e-learningową, nadanie kodów dostępu
dostęp do e-szkolenia dla zgłoszonych uczestników przez 2 tygodnie
(24 godz. na dobę) w uzgodnionym terminie
zarządzanie e-szkoleniem na platformie e-learningowej
pomiar efektywności udziału w e-szkoleniu
wsparcie metodyczne i informatyczne w trakcie jego trwania
przeprowadzenie testu końcowego
elektroniczne zaświadczenie o ukończeniu e-szkolenia wydane przez Wirtualną
Internetową Akademię Biznesu oraz Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Aby zgłosić uczestnictwo wystarczy wypełnić i odesłać załączoną
KARTĘ ZGŁOSZENIA

na adres wiab@wiab.pl

Proponowane terminy realizacji e-szkolenia do wyboru są zamieszczone w karcie zgłoszenia,
natomiast istnieje możliwość dostosowanie innego zaproponowanego przez Bank
terminu realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji e-szkolenia udziela
Dział Szkoleń Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu
Tel: 22 754 67 80 kom. 601-295-251, e-mail: wiab@wiab.pl
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