Platforma samooceny DEKRA eCheck

Sprawdź swoją organizację i postaw pierwsze kroki na drodze do osiągnięcia zgodności z RODO/GDPR, które będzie stosowane od 25 maja
2018 roku. Zarejestruj się na platformie DEKRA eCheck i przeprowadź
bezpłatną i bezpieczną samoocenę Twojej firmy.
Co to jest RODO/GDPR?
RODO/GDPR to nowe rozporządzenie dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych, które już 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Nowe reguacje dotyczy wszystkich przedsiębiorstw i instytucji. Zmiany RODO/GDPR wymagają nowego podejścia podmiotów do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych kontrahentów, klientów, pacjentów itd.
Co to jest Platforma DEKRA eCheck?
DEKRA eCheck to internetowa platforma samooceny RODO/GDPR. Samodzielne przejście ankiety oraz
raport, który otrzymasz po jej wypełnieniu, pomogą Twojej firmie w łatwiejszym zrozumieniu wytycznych wynikających z rozporządzenia RODO/GDPR i zaplanowaniu koniecznych do podjęcia działań.
Procedury są ważne, ale kluczowy jest człowiek
Doświadczenie ekspertów DEKRA wskazuje, że same procedury nie zapewniają bezpieczeństwa. To świadomość pracowników i bezwględne stosowanie procedur w praktyce działalności firmy pozwalają naprawdę
zmniejszyć ryzyko wystąpienia incydentów związanych z ochroną danych osobowych. Ankieta DEKRA eCheck
pomoże Ci zweryfikować stopień dojrzałości organizacji i jej pracowników w zakresie właściwego postępowania z danymi.
Potrzebujesz dalszego wsparcia? Eksperci DEKRA realizują audity spełniania przepisów w obszarze danych
osobowych (w tym RODO/GDPR) w Twojej organizacji!

Sprawdź swoją firmę. Bezpiecznie i bezpłatnie!

https://echeck.dekra.pl

Ochrona danych osobowych po zmianach RODO - szkolenia

DEKRA organizuje cykl szkoleń i webinariów poświęconych ochronie
danych osobowych według RODO/GDPR. Szkolenia prowadzone są
przez doświadczonych ekspertów.
Inspektor Ochrony Danych (1749 zł netto)

ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO (799 zł netto)

Przygotuj się do pełnienia obowiązków
Inspektora Ochrony Danych zgodnie
z regulacjami RODO/GDPR.

Poznaj praktyczne aspekty przetwarzania
danych osobowych na aktualnych oraz
nowych zasadach (RODO).

Szkolenie ma formę wykładów, dyskusji,
analiz casy study oraz ćwiczeń. Kończy się
egzaminem na IOD.

Poznaj wymogi ustawowe dotyczące ochorny danych osobowych od strony praktycznych rozwiązań.

Możliwość uzyskania dofinansowania do
szkolenia od 50 do 80% z VAT
Ochrona Danych Osobowych zgodna
z RODO - warsztaty praktyczne (799 zł netto)
Uzyskaj podstawową wiedzę w zakresie
przygotowania organizacji do wdrożenia
rozwiązań spełniających wymogi RODO.
Zdobądź praktyczne umiejętności tworzenia
zapisów zgód, klauzul i umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych zgodnych
z aktualnymi przepisami.

E-mail: szkolenia.pl@dekra.com

Szkolenia profilowane (120 zł netto)
RODO dla Działu Kadr/HR - webinarium
RODO dla handlowców - webinarium

