Szanowni Państwo,
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl śniadań tematycznych organizowanych przez Polski Związek Pracodawców
Budownictwa, partnerskie kancelarie oraz firmy doradcze. Kolejne to:

Śniadanie doradcze
8 marca 2018 r. (czwartek), godz. 10:30-12:00

„Wszystko o RODO”
Agenda spotkania w skrócie:
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jak sprawnie przygotować się do zgodności?
▪ Nowe wymagania stawiane przez RODO; dobre praktyki,
▪ SecureVisio - przykładowe narzędzie automatyzujące proces ochrony danych osobowych w zakresie:
o Analizy ryzyka,
o Zgłoszenia naruszeń w przeciągu 72 godzin,
o Inwentaryzacji danych,
o Rejestracji celów przetwarzania,
o Rozliczalności podjętych działań naprawczych.
▪

Co kryje się pod pojęciem RODO? Ryzyka związane z koniecznością stosowania Rozporządzenia UE od
25 maja 2018,

▪

Konieczność kompleksowego podejścia do wdrażania uregulowań RODO w aspektach organizacyjnozarządczych, prawnych oraz IT,

▪

Możliwości pełnego dostosowania organizacji do wymogów RODO,

▪

Konieczność permanentnego monitorowania wielu obszarów przez okres niezbędny do adaptacji
organizacji do nowych uregulowań,

▪

Czy zaliczasz się do Organizacji, które zawiązały w swoich planach finansowych rezerwy budżetowe na
kary administracyjne 10.000.000 – 20.000.000 Euro lub 4% światowego obrotu rocznego Firmy?

▪

Czy pamiętasz, że zegar tyka?

Do udziału w śniadaniu doradczym i otwartej dyskusji szczególnie zapraszamy: prezesów, wiceprezesów, szefów
działów bezpieczeństwa, inspektorów danych osobowych, szefów działów prawnych, szefów i pracowników
działów IT i marketingu, osoby powiązane z przetwarzaniem danych osobowych w firmach.
Prelegentami są:

Ewa Pasewicz, wiceprezes zarządu eSecure sp. z o.o.
Piotr Caliński, dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo sp. z o.o.

Zgłoszenie udziału:
•

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko osoby uczestniczącej, jej stanowisko i nazwę firmy oraz adres email prosimy przesyłać na adres: sniadanie@pzpb.com.pl. Każde zgłoszenie jest rejestrowane a jego
otrzymanie zostaje potwierdzane odrębnym mailem.

•

Udział w śniadaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o rejestracji decyduje
kolejność otrzymywanych zgłoszeń.

•

Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820

Zapraszamy do naszej siedziby: Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Kaliska 23, lok U4, 6 Warszawa
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O Prelegentach
Ewa Pasewicz – Wiceprezes, eSecure Sp. z o. o.
zarządza firmą specjalizującą się w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa,
w tym szczególnie ochroną danych, czyli również danych osobowych. Duże
doświadczenie zdobyte na polskich i międzynarodowych projektach pozwala na
dzielenie się wiedzą jak najsprawniej zaadresować wymagania stawiane przed
instytucjami w dzisiejszej rzeczywistości.

Piotr Caliński – prawnik; Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego
nFlo p. z o.o.
Kierownik Pracowni badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiG Collegium
Civitas. Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństw wewnętrznego, doradca i
praktyk biznesowy w zakresie audytu, compliance, kontroli zarządczej, ochrony
informacji i transparentności biznesu. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za
nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z
Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię
rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa
Wewnętrznego MSWiA.
Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu rozpocząć działalność w zakresie
doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami i firmami zajmującymi się
ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także
sferą ochrony informacji.
Od 2009 roku zatrudniony w PSE S.A., gdzie stworzył i zarządzał Biurem Audytu
Wewnętrznego; w 2010 r. jako Prezes Zarządu PSE Info (Grupa Kapitałowa PSE
S.A.) przeprowadza jej inkorporację. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za
przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a
następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE
S.A.; w 2016r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa
PSE SA.
Od 2016 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania
oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183
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