BIOBYTE Sp. z o.o.
Bojkowska 43C
44-100 Gliwice
tel: 32 793 70 72
e-mail: BIURO@BIOBYTE.PL
NIP: 6342806666

Szanowni Państwo,
Firma Biobyte we współpracy z firmą Asseco zaprasza do udziału w szkoleniu poświęconemu
tematyce ochronie danych osobowych w rejestracji i gabinecie lekarskim. Szkolenie przeznaczone
jest dla pracowników służby zdrowia, którzy na co dzień stykają się z danymi osobowymi
pacjentów. Szkolenie opracowano w formie około 30 minutowego e-learningu, dzięki czemu każdy
może je zrealizować w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Kurs składa się z 20 krótkich lekcji
w ramach których omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych z uwzględnieniem wytycznych Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
(RODO).

WWW.BIOBYTE.PL

Lekcja 1: Wprowadzenie
Lekcja 2: Obowiązek ochrony danych osobowych
Lekcja 3: Dane osobowe
Lekcja 4: Szczególne kategorie danych osobowych
Lekcja 5: Przepisy prawne na podstawie których przetwarzane są dane osobowe w przychodni
Lekcja 6: Istotne terminy i skróty
Lekcja 7: Przetwarzanie danych osobowych
Lekcja 8: O czym należy pamiętać przetwarzając dane osobowe?
Lekcja 9: Ochrona danych osobowych w programie mMedica
Lekcja 10: Okres przechowywania danych w placówkach medycznych
Lekcja 11: Prawa pacjenta związane z przetwarzaniem danych osobowych
Lekcja 12: Udostępnianie dokumentacji medycznej
Lekcja 13: Rejestr czynności przetwarzania
Lekcja 14: Obowiązek informacyjny
Lekcja 15: Naruszenie ochrony danych
Lekcja 16: Bezpieczna obsługa poczty elektronicznej
Lekcja 17: Bezpieczne korzystanie z stron WWW
Lekcja 18: Bezpieczne korzystanie z pomocy zdalnej
Lekcja 19: Odpowiedzialność
Lekcja 20: Wybrane naruszenia za które może zostać nałożona kara administracyjna
Lekcja 21: QUIZ
Celem kursu jest m.in. zwiększenie świadomości konieczności ochrony danych osobowych przez
personel przychodni. Szkolenia pracowników i współpracowników stanowi jeden z istotnych
elementów podnoszących stopień bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji. Osoby, które
uzyskają w Quizie co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi, otrzymają certyfikat
potwierdzający ukończenie kursu.
Szkolenie jest dostępne w promocyjnej cenie 50 zł netto od osoby za pośrednictwem Centrum
Zarządzania Licencjami mMedica w terminie do 30.09.2018 roku. W ramach niniejszej oferty
czas dostępu do szkolenia wynosi 365 dni.
W sprawach związanych z szkoleniem prosimy o kontakt z firmą Biobyte za pośrednictwem:
•
•
•

infolinii firmy pod numerem: 327937072
przedstawiciela handlowego pod numerem: 666831851
poczty elektronicznej pod adresem: biuro@biobyte.pl

Procedura zakupu szkolenia:
1.
2.
3.
4.

Zamówienie szkolenia na stronie: https://mmedica-licencje.asseco.pl/ *
Realizacja płatności zgodnie z wytycznymi w emailu potwierdzającym zamówienie
Przekazanie przez Biobyte faktury VAT oraz voucher-a (kodu) na szkolenie
Rejestracja i udział w szkoleniu na stronie: https://biobyte.eu/index.php/my-courses

*Regulamin usługi dostępny jest pod adresem: https://biobyte.eu/index.php/regulamin/
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