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Advantage Austria w Polsce we współpracy z kancelarią RGW Rocławski
Graczyk i Wspólnicy serdecznie zapraszają na śniadanie tematyczne:

Advantage Austria in Polen darf Sie in Zusammenarbeit mit der Rechtsanwaltskanzlei RGW
Rocławski Graczyk i Wspólnicy zu dem folgenden Businessfrühstück herzlich einladen:

Jakie zmiany przynosi RODO dla przedsiębiorców działających
w Polsce? Nowe zasady ochrony danych osobowych.

Was bringt die DSGVO für die in Polen tätigen Unternehmen?
Seminar zum Thema neue Datenschutzregelungen.

28 maja 2018 | godz. 10:00 – 12:30
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy | ul. Wspólna 35/11 | Warszawa

28. Mai 2018 | 10:00 – 12:30 Uhr
RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy | ul. Wspólna 35/11 | Warschau

Program seminarium:
 Co to jest RODO i jaki jest jego cel?
 Jakie są rodzaje danych osobowych i sposoby ich przetwarzania?
 Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne?
 Jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych osobowych?
 O czym należy informować przy zbieraniu danych osobowych?
 Jak RODO wpływa na przetwarzanie danych osobowych pracowników i
jakie są planowane zmiany w polskim prawie pracy?
 Jaką dokumentację dotyczącą ochrony danych musi, a jaką powinien
prowadzić przedsiębiorca?
 Jakie są warunki powierzenia przetwarzania podmiotom
zewnętrznym?
 Jakie prawa mają osoby, których dane dotyczą?
 Jakie są założenia projektu polskiej ustawy o ochronie danych
osobowych i co ona zmienia?
 Na czym polega kontrola przestrzegania RODO i co grozi za naruszenie
przepisów?
 Jakie czynności należy podjąć w firmie w celu wdrożenia RODO?

Seminarprogramm:
 Was ist die DSGVO und wie ist ihr Zweck?
 Welche Datenschutzkategorien und Datenverarbeitungsarten kann man unterscheiden?
 Wann ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zulässig?
 Welche Pflichten trägt der Administrator (der Verantwortliche) der personenbezogenen
Daten?
 Worüber muss man bei der Erhebung von personenbezogenen Daten informieren?
 Welche Folgen hat die DSGVO für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der
Arbeitnehmer und welche Änderungen im poln. Arbeitsrecht werden geplant?
 Welche Dokumentation betreffend den Datenschutz muss und welche soll im Unternehmen
geführt werden?
 Unter welchen Bedingungen können Drittpersonen mit der Datenverarbeitung beauftragt
werden?
 Welche Rechte stehen Personen zu, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden?
 Wie sind die Hauptregelungen des polnischen Datenschutzgesetzes und welche
Änderungen werden eingeführt?
 Wie sieht die Kontrolle der Einhaltung der DSGVO-Vorschriften aus und welche
Konsequenzen drohen für einen Verstoß gegen die DSGVO?
 Welche Maßnahmen zur Umsetzung der DSGVO sollten im Unternehmen getroffen werden?

Szczegóły i rejestracja:
 Prosimy o zgłoszenia do 23.5.2018
na adres warschau@advantageaustria.org
 Seminarium odbędzie się w j. niemieckim lub w j. polskim – w
zależności od profilu uczestników. Prosimy o podanie preferencji
językowej.
 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność
zgłoszeń
 Seminarium jest nieodpłatne.

Details und Anmeldung:
 Wir bitten um Anmeldungen bis spätestens 23.5.2018
 an warschau@advantageaustria.org
 Seminarsprache: Deutsch bzw. Polnisch – je nach Teilnehmerprofil.
Bitte teilen Sie uns Ihre Sprachpräferenz mit.
 Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze limitiert ist und nach dem
First come – First serve Prinzip vergeben werden
 Das Seminar ist kostenlos.

