Nazwa szkolenia:

Informacja
ogólna:

Termin
i miejsce
realizacji:

Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu gromadzenia, przetwarzania,
udostępniania i ochrony danych osobowych w kontekście działalności instytucji
zaangażowanych w proces adopcji.
Program realizowany będzie dla dwóch grup szkoleniowych w trybie
stacjonarnym w Katowicach.
Terminy spotkań:
I grupa:
15.09.2017
II grupa:
22.09.2017

Grupa docelowa:

Pracownicy publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych, pracownicy
instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz instytucji wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.

Liczba miejsc:

Dwie grupy po 20 osób każda.
Program
szkolenia
składa
się
z
8
(1 dzień szkoleniowy), obejmujący m.in.
tematyczne:

Zagadnienie
merytoryczne:

Informacje
organizacyjne:
Termin
rekrutacji:

godzin
dydaktycznych/
następujące zagadnienia

 Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej,
 Dane zwykłe a dane wrażliwe, zbiór danych osobowych, zakres
przedmiotowy ochrony danych,
 Prawne uwarunkowanie udostępniania danych, odpowiedzialność
z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; pojęcie
informacji publicznej,
 Informacje publiczne i informacje niejawne,
 Zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych w ośrodkach
adopcyjnych i innych instytucjach zaangażowanych w proces adopcji,
 Zasady i zakres ograniczenia prawa do informacji publicznej, podmioty
zobowiązane do udostępniania informacji publicznej,
 Studium przypadków – omówienie wybranych przykładów, w tym
odwołania do orzecznictwa sądowego.
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, z wykorzystaniem ćwiczeń,
gier symulacyjnych, analizy przypadków, dyskusji, analizy własnych zachowań.
Zajęcia realizowane będą w trybie stacjonarnym w sali szkoleniowej
EUROPROFES, ul. Stawowa 10, Katowice.
Organizator zapewnia przerwę kawową, obiad oraz materiały dydaktyczne.
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest dostarczenie (pocztą lub
osobiście)
kompletnego
oryginału
formularza
zgłoszeniowego
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2017 roku.

Forma zgłoszeń:

Dodatkowych
informacji
udziela:
Zasady
uczestnictwa:

Trener:

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2017 za pośrednictwem
elektronicznego
formularza
zgłoszeniowego
dostępnego
na
stronie
http://rops-katowice.pl/.
Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć do siedziby ROPS.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Zespół ds. realizacji projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
tel.: 032 730 68 84,
e-mail: mkwiatkowska@rops-katowice.pl
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ROPS:
http://rops-katowice.pl/dopobrania/szkolenia/2016.11.09-reg.pdf
MICHAŁ GEILKE- Administrator Bezpieczeństwa Informacji, doświadczony
trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem
GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych
osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem
informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor
publikacji poświęconych tematyce zakresu ochrony danych osobowych oraz
biegły sądowy.

