Адванс ООД
Компютърна консултантска фирма
Пловдив 4000, ул. Борислав № 14  Тел. 032 622 565  032 622 573  GSM: 0888 564749  www.advance.bg  office@advance.bg

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОМЕКС® 2000
Обучението е предназначено за всички клиенти, които желаят да усвоят управлението на
сигурността и личните данни в Омекс® 2000. Програмата включва теоретична и практическа част.

ПРОГРАМА:
09.00 ч. – 10.00 ч. – Теоретична част
 Общи положение и акценти на Регламент 2016/679 (GDPR)
 Основания за събиране и обработка на лични данни:
- Основания по законосъобразност – определени с нормативен акт;
- Други основания.
 Съгласие на физическите лица за обработка на лични данни:
- Начини за деклариране на съгласие;
- Обработка на данни от трети лица;
- Отказ от декларирано съгласие.
 Допълнителни документи в ПП Омекс® 2000
10.00 ч. – 10.15 ч. – Кафе пауза
10.15 ч. – 10.30 ч. – Инструменти за осигуряване на защита и сигурност при управлението
на личните данни
 Антивирусна програма ESET NOD32
 Модул IT одит към ПП Омекс® 2000
10.30 ч. – 11.30 ч. – Управление на лични данни
 Работа в екран „Лични данни“
- Разрешаване на категории;
- Забраняване на категории;
- Работа с допълнителен модул Администратор – настройка на права за достъп.
 Работа с ЕГН на служителите
- Индивидуално задаване на право за достъп до ЕГН;
- ЕГН в основния екран на системата;
- ЕГН в данните на служителите;
- ЕГН в списъци.
 Проследяване достъпа на потребителите до категориите с лични данни
11.30 ч. – 12.00 ч. – Дискусия, отговори на въпроси

Забележка:
* Място на обучението: в офиса на Адванс ООД, гр. Пловдив, ул. „Борислав“ 14
* Тип на обучението: Групово (до 10 души);
* Дати на провеждане: 19.06.2018 г. (вторник), 20.06.2018 г. (сряда) или 21.06 /четвъртък/
* Цена за обучаващ се служител: 72.00 лв. с вкл. ДДС.
Ако проявявате интерес и желаете да се запишете, моля обадете се на някой от нашите
телефони: 032 622565, 032 622573, GSM: 0888564749 или ни пишете на office@advance.bg.

