
 

 

 

 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców. 

 

„Rewolucja w ochronie danych osobowych w biznesie.  

Skutki obowiązywania RODO od 25 maja 2018r.” 

 

14 LISTOPADA 2017 godz. 10.00 – 12.00 

Aula Główna WSH w Radomiu 

ul. Traugutta 61A  

 

RODO dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą i nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. Bardzo istotną dla przedsiębiorców kwestią 

jest określenie maksymalnego poziomu kar za naruszenia przepisów, które to kary mogą 

sięgnąć nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu 

przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie. 

Z uwagi na dotkliwe kary administracyjne za nieprzestrzeganie postanowień RODO warto już teraz 

przygotować się do nadchodzących regulacji.  

PROGRAM SPOTKANIA: 

1. Zmiana przepisów od 25 maja 2018r. – tzw. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

2. Obowiązki Administratorów Danych – przedsiębiorców. 

3. Prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Ochrona prywatności na etapie projektowania i domyślna ochrona prywatności („Privacy by 

design” i „Privacy by default”) 

5. Inspektor Ochrony Danych – rola w organizacji/przedsiębiorstwie. 

6. Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania danych osobowych. 

7.  Incydenty/naruszenia ochrony danych osobowych i kary umowne. 



 

 

 

 

Spotkanie jest BEZPŁATNE. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 listopada br. w biurze IP-H ZR  

 Tel. 48 384 56 60, 600 245 881 lub mail: izba@radomskibiznes.pl.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 Paweł Waniek 

(Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku) 

 

Kierownik Zespołu Organizacyjno – Administracyjnego w Południowo - 

Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku, pełniący jednocześnie funkcję 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Współorganizator i prelegent 

ogólnopolskich konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa 

Informacji”, która odbyła się w murach WSH  w Radomiu w dniu 7 marca 2017 

r. oraz „Głos Inspektorów Ochrony Danych”, zaplanowanej w dniach 17-18 

kwietnia 2018 r. Publicysta portalu „BS BLOG – Blog o Bankach 

Spółdzielczych”. 

 

Pełni również funkcję zewnętrznego ABI w Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM” w Radomiu oraz 

współpracuje z telewizją Zebrra.tv gdzie działa jako doradca klienta biznesowego i komentator sportowy.  

 

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Uczestnik wielu szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu ochrony danych osobowych, także w roli 

prelegenta. 
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