Łódź, 1 października 2019 r.
Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi serdecznie zaprasza Państwa do
udziału w pierwszym szkoleniu Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych nt.: „RODO a Ustawy o
Dostępności Cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami –
nowe zadania stojące przed Administratorami oraz Inspektorami.”
Szkolenie odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi,
ul. Jaracza 74, w godzinach 10.00 – 15.00.
Cena szkolenia wynosi 279 zł netto przy zgłoszeniu do 10 października 2019. Cena po 10 października
2019 wynosi 309 zł netto. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
przerwy kawowe oraz obiad.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej
do dnia 16 października 2019 r. pod numer fax.: 42 288 12 86 lub e-mail: biuro@frdl-lodz.pl
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu!

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
22 października 2019 r. nt.
„RODO a Ustawy o Dostępności Cyfrowej oraz o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami – nowe zadania stojące przed
Administratorami oraz Inspektorami.”
Cele spotkania:
•

Omówienie najważniejszych zadań stojącymi przez ADO oraz Inspektorami w zakresie
dostosowania stron internetowych, BIP oraz siedzib organizacji do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz zapewnienia należytej dostępności cyfrowej;

•

Omówienie jak przygotować obowiązki informacyjne w wersji z wysokim kontrastem, w alfabecie
Braille’;

•

Gdzie zamieścić i w jaki sposób przygotować informacje w języku polskim migowym;

•

Komunikaty dźwiękowe o stosowaniu monitoringu- gdzie powinny się znaleźć?

•

Zaprezentowanie możliwości dostosowania obowiązków informacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych;

•

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z poruszanym tematem.

Prowadzący szkolenie:
Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia,
specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator
Bezpieczeństwa Informacji. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe
w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych
(w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego oraz zarządzania dokumentem
i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych.

Deklaracja uczestnictwa
Zgłaszam chęć uczestnictwa w Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
które odbędzie się w terminie 22 października 2019 roku.
Imię i Nazwisko:
................................................................................................................................ ......................................
Pełna nazwa i adres Urzędu/NIP – dane do faktury:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel.

…………………………………………………………………………………………….

E-mail

…………………………………………………………………………………………….

Data: …………………….

Podpis: …………………….

