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Rejestracja i powitanie uczestników
Wprowadzenie

1. Co to jest RODO i czy należy się go bać?
2. Czym są dane osobowe? Na czym polega przetwarzanie danych osobowych? Kim jest
administrator danych? Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
osobowyc
3. Rzetelność, minimalizm, integralność, rozliczalność (i inne), czyli zasady
przetwarzania danych osobowych.
Przerwa kawowa

1. Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?
2. Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest nam zawsze potrzebna? W jaki
sposób realizować obowiązek informacyjny? Jakie dokumenty i procedury należy
opracować w związku z obowiązywaniem RODO?
3. Na czym polega prawo
awo do bycia zapomnianym? Kiedy udzielona zgoda może zostać
cofnięta? Prawa dysponentów danych osobowych.
4. Przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora, czyli problematyka
umów powierzenia
nia przetwarzania danych osobowych.
5. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów.
Dyskusja i pytania.
pytania
Przerwa obiadowa
Zakończenie

20 czerwca 2018 r. (środa)
Ustawa prawo zamówień publicznych, a zamówienia publiczne poniżej progu 30 tys.
euro.
1. Definicja zamówienia publicznego i innych pojęć niezbędnych do prawidłowego
przygotowania
owania dokumentów zamawiającego.
2. Wyłączenia stosowania ustawy Pzp ze
ze względu na wartość zamówienia.
Zasady prawidłowego sporządzania wartość zamówienia:
- w jakich okolicznościach dzielenie zamówienia publicznego na części jest
dopuszczalne?
- zaniżenie wartości zamówienia skutkujące odpowiedzialnością zamawiającego.
zamawiającego
Przerwa kawowa

1. Zmiany prawne wchodzące
wchodzą w życie 18 października 2018 r.
2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami od 18 kwietnia 2018 r.
3. Przykłady zastosowania w siwz
siw po 18 kwietnia 2018 r.
4. Elektroniczne oświadczenia woli.
woli
5. Opis przedmiotu zamówienia - okoliczności mogące mieć wpływ na cenę oferty:
równoważność, normy,
ormy, oznakowanie (etykiety).
Przerwa obiadowa

1330-1430

1. Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji.
2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym dialog techniczny.
3. Ustalanie wartości zamówienia i nowe zasady planowania zamówień.
4. Warunki udziału w postępowaniu po zmianach:
- kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
- sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
- zdolności techniczne lub zawodowe.
5. Środki ochrony prawnej
prawne po nowelizacji.
Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

15 00

Zakończenie i rozdanie certyfikatów

