Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie

OFERTA WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE WDRAŻANIA RODO W JST I/LUB JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Wdrożenie RODO w Administracji Publicznej
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O NAS, FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
I JEJ OŚRODKU SZKOLENIOWYM W SZCZECINIE

Fundajca Rozowju Demokracji Lokalnej została
założona w 1989 r. przez autora I reformy
samorządowej prof. Jerzego Regulskiego w celu
wsparcia reformy administrayjnej w kraju oraz rozwoju
samorządności i wspólnot lokalnych.
Obecnie Fundacja to największa pozarządowa
organizacja szkoleniowo-doradcza wspierająca rozwój
samorządności w Polsce.

FRDL jest organizacją sieciową składającą się
z ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na terenie
całego kraju.
Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej w Szczecinie wspiera zachodniopomorskie
samorządy oferując im szeroki zakres programów
i
projektów
szkoleniowych,
konsultingowych,
doradczych oraz możliwość uczestnictwa w forach
branżowych.
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Jesteśmy przekonani, że społeczna ocena funkcjonowania demokracji
lokalnej i samorządności zależy od wiedzy i umiejętności pracowników
administracji publicznej, od tego w jaki sposób potrafią świadczyć
usługi publiczne, odczytywać potrzeby mieszkańców, tworzyć i stosować
przepisy prawne, dbać o lokalne finanse itp. Dlatego od początku
działania Fundacji szkolimy m. in. kierownictwo i pracowników
urzędów samorządowych, ich jednostek organizacyjnych, radnych,
administrację rządową, placówki oświatowe, spółki komunalne i wiele
innych grup uczestników.

Badania, w których uczestniczyło niemal 69% samorządów gminnych,
potwierdziły, że działalność edukacyjna FRDL cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Prawie 95%
współpracujących z nami gmin uznało nasze szkolenia za dobre lub
bardzo dobre. Przekonało się o tym już ponad 1.600.000 uczestników
szkoleń otwartych oraz zamkniętych, realizowanych na indywidualne
zamówienie.

Zaufanie, jakie zdobyliśmy, wynika przede wszystkim z konsekwentnej
dbałości o aktualność i przydatność treści szkoleniowych oraz sposobu
ich przekazywania. To kluczowe punkty naszych standardów jakości. W
ich utrzymaniu pomaga nam współpraca z gronem sprawdzonych
trenerów – wybitnych specjalistów z różnych dziedzin funkcjonowania
samorządu. Uczestnicy naszych szkoleń cenią sobie interaktywny
charakter zajęć, możliwość wymiany doświadczeń oraz fachową opiekę
koordynatorów ds. szkoleń FRDL w całym procesie szkoleniowym.
Mogą Państwo zapoznać się z naszymi działaniami na www.frdl.org.pl
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OFERTA DORADZTWA

Wdrożenie RODO w jednostce Administracji Publicznej

CEL DORADZTWA

Szanowni Państwo,
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga
dostosowania w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i
dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób
fizycznych. Jednocześnie nakazuje zdefiniowania ryzyk związanych z
przetwarzaniem danych osobowych i ich zabezpieczenia zgodnie z wymogami
prawa.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę współpracy pomiędzy Państwa
Gminą/ jednostką, a Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie, w zakresie
wdrażania RODO, a także audytów zgodności z RODO (dla tych z Państwa, którzy
samodzielnie wdrożyli RODO w swoich jednostkach i chcieliby zweryfikować
poprawność wdrożenia).
Przeprowadzając w jednostce wdrożenie ochrony danych osobowych, w pierwszej
kolejności dokonujemy oceny pod kątem ochrony danych osobowych, z
uwzględnieniem specyfiki danej jednostki, branży, ustalonej organizacji oraz
indywidualnych potrzeb, a następnie przygotowujemy kompleksową
dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do potrzeb jednostki i
wymogów.
Oferta może być realizowana w następujących wersjach:


Wersja pełna, wszystkie etapy



Wersja wybranego/wybranych etapów
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ZAKRES OFERTY I PEŁNEJ ŚCIEŻKI WSPARCIA





Etap I - Przeprowadzenie audytu zgodności obowiązujących u Zleceniodawcy procedur
dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych (analiza procesów przetwarzania
danych osobowych oraz procesów zachodzących w ramach prowadzonej działalności,
kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych ):
o

dokonanie weryfikacji klauzul informacyjnych

o

dokonanie weryfikacji klauzul zgód z uwzględnieniem wymagań RODO

o

weryfikacja obowiązku powołania /powołanie DPO (inspektora ochrony danych
osobowych)

o

dokonanie weryfikacji umów powierzenia

o

przygotowanie Raportu o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia

o

w jednostce, aby dostosować go do wymogów RODO.

Etap II - Opracowanie projektów następującej dokumentacji przetwarzania danych
osobowych zgodnej z wymaganiami RODO (opracowanie i przygotowanie kompletnej
dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych), w tym:
o

polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

o

DPIA oceny skutków naruszenia danych, analiza ryzyka danych osobowych

o

dokumentacji dotyczącej przeglądów zastosowanych środków technicznych i
organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych

o

procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzoru

o

wzoru zgłoszenia naruszeń do organu nadzoru

o

wzoru klauzul umownych, jakie powinny zostać zamieszczone w umowach
powierzenia przetwarzania danych z podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu
art. 28 RODO

o

rejestrów czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności

o

klauzul informacyjnych dostosowanych do specyfiki podmiotu

o

klauzul zgód dostosowanych do specyfiki podmiotu

o

dokumentacji pracowniczej dotyczącej ochrony danych osobowych.



Etap III - Doradztwo w zakresie, które z praw osób fizycznych będą miały zastosowanie do
podmiotu i opracowanie dokumentacji celem realizacji tych praw. W ramach tego etapu
zostaną opracowane m.in. wzory formularzy dla osób fizycznych dot. zgłaszania naruszeń,
korzystania ze swoich praw, itp., które znajdą się na stronach internetowych jednostek jako
dokumenty do pobrania.



Etap IV - Przeprowadzenie szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników (do 60 osób) w
zakresie stosowania wdrożonych procedur RODO.



Etap V – Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez prawnika/
audytora/informatyka specjalizujących się w ochronie danych osobowych.
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DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z FRDL?

FRDL posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych
praktyk PIFS.

Przy Fundacji działa ponad 70 forów branżowych reprezentujących ponad 20 grup zawodowych.
Regularnie uczestniczy w nich prawie 4 tysiące osób.

Nasze doświadczenia opieramy również na kilkuset zrealizowanych projektach szkoleniowodoradczych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała kilkadziesiąt raportów dotyczących
funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych dla których jest administratorem
lub podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.
Szkolimy i doradzamy samorządom w zakresie wdrażania przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych / RODO.

Za swoją działalność FRDL na otrzymywała wiele nagród i wyróżnień ogólnopolskich i regionalnych.
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JAK BĘDZIEMY REALIZOWALI CZĘŚĆ SZKOLENIOWĄ DORADZTWA

Koordynatorzy szkoleń FRDL to osoby przygotowane merytorycznie do realizacji procesu
szkoleniowego, rozumiejące specyfikę administracji publicznej, odpowiedzielane za przygotowanie
szkolenia zgodnego z Państwa potrzebami
i oczekiwaniami.

Uczestnicy
szkolenia
oraz
Zamawiający
mogą
zadawać
pytania
przed
szkoleniem.
Podczas szkolenia trener udziela
na nie odpowiedzi. Oczywiście nie
wyklucza to możliwości zadawania
innych pytań podczas szkolenia.
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Oferujemy także możliwość weryfikacji
wiedzy uczestników poprzez test on-line
wypełniany przez uczestników przed
szkoleniem, który pozwoli nam jeszcze
dokładniej przygotować treść szkolenia do
zidentyfikowanych deficytów wiedzy.

Współpracujemy z grupą trenerów, renomowanych specjalistów. Mają Państwo pewność, że szkolenie
realizowane dla Państwa instytucji prowadzone będzie przez osobę z odpowiednią wiedzą
i kwalifikacjami i co ważne, z doświadczeniem w realizacji tego typu szkoleń.

Uczestnicy szkolenia otrzymują
praktyczne materiały szkoleniowe
w wersji papierowej i/lub
elektronicznej.

Uczestnicy
szkolenia
imienne
certyfikaty
szkolenia.

Uczestnicy szkolenia wypełniają
ankietę ewaluacyjną. Na Państwa
życzenie przygotujemy raport
poszkoleniowy zawierający
podsumowanie, ocenę szkolenia
oraz rekomendacje eksperta.

Do 30 dni od zakończenia szkolenia
mają Państwo możliwość konsultacji
z trenerem.
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otrzymują
ukończenia

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU SZKOLEŃ I
WYKAZ WYBRANYCH
I ZREALIZOWANYCH
REFERENCJI
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 319
Centrum Szkoleniowe
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie
ul. K. Kolumba 86, 70-035 Szczecin,
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