Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line z cyklu: „Co musisz wiedzieć
o Pracowniczych Planach Kapitałowych” formie webinaru pt.

„Pracownicze Plany Kapitałowe w teorii”
Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą najmniejszych przedsiębiorców już za kilka dni. Wielu z nich
mylnie uważa, że ten temat zupełnie ich nie dotyczy. Z naszego webinaru dowiesz się, kto faktycznie ma
obowiązek wdrożenia PPK i na czym polega oszczędzanie w programie.
Szkolenie poprowadzi Maja Grzegorczyk – radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Ekspert do spraw ochrony danych osobowych i tajemnic
przedsiębiorstwa, szkoleniowiec, certyfikowany Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Wykładowca akademicki. Przede wszystkim jednak prawnik – praktyk
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie pracy, ochronie danych osobowych
oraz ochronie tajemnic przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie nowoczesnych
technologii. W ramach świadczonych usług wdraża regulacje z zakresu ochrony danych, bezpieczeństwa
informacji i ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, świadczy usługi outsourcingu IOD, jak również bardzo często
wspiera IOD w pełnieniu funkcji i wykonywaniu powierzonych zadań. Trener i wykładowca z wieloletnim
doświadczeniem,

które

przekłada

się

na

umiejętność

przystępnego

przekazywania

i

wyjaśniania

skomplikowanych zagadnień prawnych.
Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować
zaświadczenie o uczestnictwie w webinarium oraz otrzymać materiały do tematu.
Szkolenie odbędzie się 19.01.2021 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 – 10.30
(Webinarium odbędzie

się przy

użyciu platformy

Zoom. Platforma

Zoom jest niezależnym

od organizatora narzędziem wykorzystywanym do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach problemów
technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio z jego dostawcą. Link do pokoju oraz inne
szczegóły szkolenia zostaną przesłane do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail.)
W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości

(www.pfp.com.pl).

Rejestracja

na

webinarium

jest

możliwa

tylko

za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania
się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. W razie pytań,
prosimy o kontakt mailowy pod adresem: p.pinkowska@pfp.com.pl.

Serdecznie zapraszamy!

