BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W PRACY TŁUMACZA –
PRZYGOTOWUJEMY SIĘ NA WEJŚCIE RODO
Data szkolenia: 27 stycznia 2018
Godzina: do wyboru:
10:00-13:00
14:00-17:00

Liczba godzin: 3
Forma szkolenia: warsztaty z wykorzystaniem osobistych komputerów tłumaczy
Prowadzący:
Robert Żurakowski – programista/ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) firmy MIKROBIT
Marcin Cuch - dyrektor IT w firmie MIKROBIT
Karol Litwińczuk- Specjalista ds. technicznych w firmie MIKROBIT
Daniel Dębiński- Administrator Systemów i Sieci Komputerowych w firmie MIKROBIT

Cena:
270 zł – Członek LST, PSBT, STP, PT Tepis, pracownik i student UMCS, KUL
310 zł – uczestnik niezrzeszony
Liczba miejsc ograniczona. Maksymalna liczba uczestników w grupie – 15. O przyjęciu decyduje
kolejność zgłoszeń.
Komputer dla tłumacza to podstawowe narzędzie pracy, które zawiera dane o klientach, kontrahentach,
bazy i pamięci tłumaczeniowe, własne słowniki i glosariusze, rejestry wykonanych zleceń, dane
kadrowe, ZUS, płacowe i wiele innych. Wiele z tych katalogów danych należy do grupy wrażliwych
danych osobowych, o bezpieczeństwo których każdy tłumacz ma obowiązek zadbać. Obowiązek ten
nabiera szczególnego znaczenia w świetle Rozporządzenia 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 (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO), które w Polsce wejdzie
w życie 25 maja 2018 r.

Celem szkolenia jest praktyczne dostosowanie naszych narzędzi pracy do w/w regulacji.
Zagadnienia:
▪
▪
▪
▪

Proste sposoby na bezpieczne przechowywanie haseł.
Metody zabezpieczenia komputerów przenośnych /laptopy, telefony komórkowe/ przed
dostępem osób niepowołanych.
Metody szyfrowania dysków twardych oraz pamięci przenośnych.
Uwierzytelnianie oraz szyfrowanie korespondencji elektronicznej.

Mikrobit Sp. z o.o.- polska firma rodzinna- od 28 lat realizuje wszystkie potrzeby z zakresu
IT/ICT dla Przedsiębiorstw i Administracji Publicznej: od dostawy sprzętu, instalacji
teletechnicznych/elektrycznych w budynkach, autorskiego oprogramowania ERP, budowy
dedykowanych systemów informatycznych m.in. z dziedziny ochrony danych osobowych, jaki
i aplikacji internetowych/mobilnych oraz stron www, szkoleń/doradztwa, wirtualizacji
zasobów: mCloud, mDysk, hosting, aż po pełen outsourcing usług IT/ICT.
ZAPRASZAMY!

