Komunikat prasowy
„Proste to RODO 2 – zapytaj eksperta”
Kontrola NIK1 wykazała, że RODO w szpitalach to ogromny problem. Jednak nie tylko duże
placówki wciąż nie posiadają dostatecznego rozeznania tematu. Brak zabezpieczeń systemów
informatycznych, brak procedur działania, brak przeszkolonego personelu, to realne problemy w
podmiotach medycznych. Wszystko to skutkować może poważnymi konsekwencjami, w tym
finansowymi.
Z uwagi na to 03 lutego 2020r. w Częstochowie odbędzie się druga edycja warsztatów „Proste to RODO”.
Przedstawiciele częstochowskich, ale nie tylko, placówek medycznych dyskutować będą o swoich realnych,
konkretnych, codziennych problemach związanych z tematem ochrony danych. Zaproszeni eksperci odpowiadać
będą na postawione pytania. Wskazywać będą konkretne propozycje rozwiązań.
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Przypomnijmy 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie RODO jednak, jak pokazuje ww. raport NIK, nie
wszystkie jednostki medyczne były w stanie podołać nowym zadaniom. Chcąc realnie pomóc branży zaproszeni zostali
eksperci, którzy nie tylko podzielą się swoją wiedzą, ale co chyba najważniejsze, odpowiadać będą na postawione
przez uczestników warsztatów pytania. Organizatorzy w dyskusji nad realnymi problemami PWDL upatrują bowiem
skutecznej metody, która pomoże w rozwiązaniu trudnej sytuacji, o jakiej pisze Najwyższa Izba Kontroli w swych
raportach.
Zaprezentowany zostanie także RODO Sender, narzędzie do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz
przesyłania hasła do odbiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS. Rozwiązanie zaprojektowane przez częstochowską
firmę informatyczną, powstałe we współpracy z Proste to RODO, dedykowane do udostępniania dokumentacji
medycznej, wysyłania zgłoszeń do służb sanitarnych, czy do wymiany dokumentacji kadrowej, księgowej biznesowej.
Głównymi prowadzącymi będą dr Jakub Rzymowski, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych w sektorze
medycznym, autor licznych publikacji prawniczych, mgr inż. Michał Kubik specjalista ds. zabezpieczeń systemów
informatycznych placówek medycznych oraz mgr Dominik Spałek praktyk wdrażający przepisy ochrony danych
osobowych w placówkach medycznych
Termin szkolenia: 03 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: (Amaro de Sa) ul. Rydza Śmigłego 36/38 , 42-200 Częstochowa
Informacje dodatkowe: www.prostetorodo.pl
Osoba do kontaktu: Dominik Spałek
Telefon: + 48 694 494 240
Email: biuro@prostetorodo.pl
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https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/rodo-w-szpitalu.html
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
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