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PRZYPOMNIENIA
1. Szkolenie Nowa Polityka Ochrony Danych
Jutro czyli w piątek 27 października 2017 roku w godz. 10.00 – 16.00 odbędzie się
w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie ul. Fatimska 17 szkolenie dotyczące nowych
przepisów ochrony danych. Opłata za uczestnictwo 120 zł. Wpłata przelewem po szkoleniu
po otrzymaniu otrzymanego pocztą rachunku. Kontakt mailowy i telefoniczny
stoklosa@hospicjum.org tel. 601 739 344 Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy. Hospicja,
które nie otrzymały potwierdzenia przepraszamy, ale w tym tygodniu mieliśmy we wtorek
kłopoty z Internetem.
Celem szkolenia jest wejście w życie 25 maja 2018 r. nowego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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.
Punkt 53 i 54 rozporządzenia mówią o sprawie przetwarzania danych w ochronie zdrowia.
Zmienia się stan wyznaczenia administratora bezpieczeństwa. Nie jest to tak jak obecnie
obligatoryjne. Można nie ustanawiać „ABI” ale wtedy zarząd stowarzyszenia lub fundacji
odpowiada za stosowanie prawa ochrony danych. Do zarządów będą należeć zapewnienie
przestrzegania rozporządzenia oraz stosowanie prawa przez pracowników oraz kontaktowanie
się z organem nadzoru (np.: polskim GIODO) w celu zgłoszenia naruszeń wynikających z
nieprzestrzegania. Zarządy będą musiały przeprowadzać analizę skutków operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
2. Konferencja Kluczborska
W sobotę 28 października 20167 r. odbywa się X Jubileuszowa Konferencja Medycyny
paliatywnej i Formacji Hospicyjnej „Chory człowiek – Cichy krzyk cierpienia”. Rozpoczęcie
konferencji w Sali Kina Bajka, Kluczbork ul. Puławskiego 3 o godz. 9.00.
3. Ostatnie dni zgłoszenia na XXII Konferencję Naukowo - Szkoleniowa Opieki
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Częstochowie
Zapraszamy do udziału w XXII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego" która
odbędzie się w Częstochowie w dniach 18 – 20 stycznia 2018r. i będzie połączona z sesją
jubileuszową z okazji 25 lecia działalności Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi
Częstochowskiej. Konferencja odbędzie się w nowym hotelu Arche przy ul. Oleńki w bardzo
bliskiej lokalizacji Jasnej Góry. Przypominamy o trwającej do końca października
promocji opłat za uczestnictwo. Pakiet 1 zawiera ofertę specjalną: udział w konferencji z 2
noclegami i z pełnym wyżywieniem. Liczba miejsc ograniczona. decyduje kolejność
zgłoszeń. Szczegółowe informacje publikowane są na stronie internetowej: www.hospicjumkonferencja.pl W załączeniu karta zgłoszenia uczestnictwa
Do zobaczenia w Częstochowie
Pozdrawiamy Anna Kartacz i Izabela Kaptacz

