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We? udzia? w bezp?atnym webinarium.
Wa?brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelari? TLA zaprasza
na bezp?atne webinarium:
Co oznacza RODO dla przedsi?biorcy?
które odb?dzie si? 28 kwietnia 2021 r. od 10:00 do 12:30.
Prosz? o rozpowszechnienie zaproszenia w pa?stwa organizacji w?ród osób odpowiedzialnych za
ró?ne obszary dzia?ania przedsi?biorstwa.
Agenda spotkania:
Kszta?t i cel wprowadzonych regulacji
Podstawowe poj?cia z zakresu ochrony danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych
Sytuacje gdzie maj? zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych
Dane wra?liwe – kiedy trzeba zachowa? szczególn? ostro?no??
Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
LINK DO REJESTRACJI:
Spotkanie poprowadz? dla Pa?stwa:
Izabela Mendyk-Pichur – Radca Prawny
Partner w Kancelarii TLA, radca prawny wpisany na list? prowadzon? przez Rad? Okr?gowej Izby
Radców Prawnych we Wroc?awiu. Do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a pracuj?c w wiod?cych
kancelariach prawniczych we Wroc?awiu oraz prowadz?c w?asn? praktyk? prawnicz?. Uzyska?a
certyfikat doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie
S.A. Orzeka?a jako arbiter przy Sta?ym S?dzie Arbitra?owym dzia?aj?cym przy jednym z biur
finansowych we Wroc?awiu. Specjalizuje si? w prawie cywilnym, prawie pracy, prawie autorskim
oraz prawie handlowym i gospodarczym. Uczestniczy?a w obs?udze prawnej i korporacyjnej
spó?ek notowanych na GPW, spó?ek ?wiadcz?cych us?ugi ecommerce, firm budowlanych i
deweloperskich. Ma na swoim koncie pomy?lnie rozstrzygni?te spory przed S?dem Najwy?szym.
?ukasz Pyjek – Konsultant / Aplikant radcowski
Starszy Konsultant w Kancelarii TLA, od 2019 r jest aplikantem radcowskim. Do?wiadczenie
zawodowe zdobywa? w kancelariach w Toruniu i we Wroc?awiu Specjalizuje si? w zagadnieniach
prawa pracy i ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzgl?dnieniem zbiorowego prawa
pracy, ustania i regulowania stosunku pracy, a tak?e procesów przetwarzania danych osobowych
w przedsi?biorstwie. W toku studiów, jak równie? podczas odbywania aplikacji uczestniczy? m. in.
w realizowaniu licznych projektów z zakresu prawa spó?ek oraz szeroko poj?tego prawa
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cywilnego, a tak?e pomaga? rozwi?zywa? liczne problemy prawne pojawiaj?ce si? w toku
prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.
Link do rejestracji:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/co-oznacza-rodo-dlaprzedsiebiorcy-/register?_ga=2.52232297.1902576110.1618786035-1487396930.1589460888
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