www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
RODO w bankach i firmach ubezpieczeniowych po zmianach sektorowych

Terminy i miejsce:
Program
Podczas naszego szkolenia online dowiesz się m.in.:
jakie obowiązki czekają banki w zakresie prawa wnioskodawcy do wyjaśnienia oceny kredytowej oraz jaka będzie
relacja RODO do prawa do zautomatyzowanych decyzji kredytowych;
co obejmuje prawo do wymiany informacji „fraudowych”;
jakie są ograniczenia praw osób, których dane dotyczą, dla potrzeb AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowania terroryzmu);
jak powinno wyglądać przetwarzanie danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych;
jakie zmiany pojawią się w zakresie i warunkach dozwolonego przetwarzania danych dotyczących zdrowia;
o zakresie odformalizowania zgód (forma pisemna);
o zautomatyzowanych decyzjach ubezpieczeniowych;
jakie zmiany pojawią się w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podczas szkolenia będziesz mógł zadać pytanie naszemu Ekspertowi.

Szkolenie dedykowane jest w szczególności pracownikom banków i firm ubezpieczeniowych.

Prelegenci
Maciej Gawroński
Radca prawny, partner Gawroński & Partners S.K.A., od ponad 20 lat zajmujący się prawnymi aspektami technologii, w tym
IT, outsourcingiem, cloud computingiem, cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania, główny prawnik największego
wdrożenia IT w sektorze finansowym, pełnomocnik w sporach o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych.

• redaktor i główny autor RODO Przewodnik ze wzorami - bestseller prawniczy 2018 (13 tys. egz.), Przewodnika po
Ustawie i RODO z wzorami 2019, Guide to the GDPR (czerwiec 2019), współautor Komentarza do UODO red. E. BielakJomaa, D. Lubasz (czerwiec 2019), współautor Przewodnika po AML 2018, współautor wszystkich wydań Wyzwań
Informatyki Bankowej etc.
• ekspert Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, Grupy Roboczej Art. 29 ds. transferów danych,
Ministerstwa Cyfryzacji ds. ochrony danych, GAB ds. regulacji technologii bankowych
• rekomendowany od wielu lat przez czołowe rankingi prawnicze w technologii, mediach, telekomunikacji i własności

intelektualnej
• wykładowca studiów podyplomowych SGH i Łazarski
Ale przede wszystkim prawnik przedsiębiorca, który musi utrzymać kilkunastoosobowy zespół, kilkusetmetrowe biuro w
centrum miasta, rodzinę i popłacić kredyty.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

