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2 EDYCJA

RODO w TFI

ostatnie chwile na wdrożenie
i podsumowanie zmian
SZANOWNI PAŃSTWO

P RE L EG EN C I

Jesteśmy już po kilku edycjach szkoleń z zakresu Rozporządzenia UE RODO.
Zdajemy sobie sprawię, że również i Państwo uczestniczyliście w niejednym spotkaniu
poświęconemu tej tematyce. Zmiany okazały się być tak kontrowersyjne a pytań i
wątpliwości ogrom.
Dlatego wychodząc na przeciw naszym Partnerom/Klientom chcielibyśmy po raz
kolejny przed wejściem w życie przepisów spotkać się aby podsumować dotychczasową
zdobytą wiedzę na temat RODO, ale również odpowiedzieć sobie na pytania:

BOGUSŁAWA
PILC
Radca prawny, Dyrektor Departamentu
Inspekcji w Biurze
Generalnego
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

• Na jakim etapie prac jesteśmy w naszej Instytucji?
• Czy zabezpieczyliśmy dobrze swoje dane i finanse?
• Czy dostatecznie przygotowaliśmy się do wejścia w życie Rozporządzenia UE?
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu
Zespół V Financial Conferences

Warsztaty kierujemy do: TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
a przede wszystkim do Specjalistów w zakresie:
• Prawa i Compliance • Audytu i Kontroli Wewnętrznej • Obsługi Klienta • Ryzyka i Bezpieczeństwa IT
• Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) • Administratorów Danych Osobowych (ADO)
• Wszystkich osób przetwarzających lub odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych
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HARMONOGRAM SZKOLENIA

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.00 Rozpoczęcie szkolenia
11.15 - 11.30 Przerwa na kawę
13.00 - 13.45 Lunch
15.00 - 15.15 Przerwa na kawę
16.00 Zakończenie szkolenia
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Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu

BOGUSŁAWA
PILC
Radca prawny, Dyrektor
Departamentu Inspekcji
w Biurze Generalnego
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych

Łódzkiego oraz aplikacje prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do
prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i
informacji niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z
ochroną danych osobowych.

