VII Praskie Forum Audytu
Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów
ds. Kontroli Wewnętrznej(CAKW) z cyklu Metodyka na temat:

Pozyskiwanie i ochrona informacji w audycie
16 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w trybie on-line z wykorzystaniem platformy
edukacyjnej Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.
Porządek spotkania:
17:00

17:10

Wprowadzenie

17:10

17:20

Nowe propozycje dla audytorów
i kontrolerów

17:20

18:00

Ochrona danych osobowych w pracy
inspektora BHP

18:00

18:30

18:30

19:00

19:00

19:15

Dokumenty robocze audytu - dylematy
asystenta audytu.
Funkcjonowanie Inspektora Ochrony
Danych w organizacji – studium
przypadku
Działania CAKW, podsumowanie

Leszek Adamski, prezes zarządu CAKW
Tomasz Szmel, Dyrektor WSM
Ireneusz Jabłoński, członek zarządu,
dyrektor operacyjny PIKW, członek CAKW
Eryk Brodnicki, audytor wewnętrzny,
inspektor ochrony danych, starszy
inspektor ds. BHP
Alicja Hoc Rolińska, kontroler
wewnętrzny w gminie, członek CAKW
Stanisław Hady Głowiak, audytor
wewnętrzny, inspektor ochrony danych,
członek CAKW
Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

Współorganizatorami spotkania są:
1) Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona.
Prosimy o zgłoszenie udziału rejestrując się na stronie:

https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/vii-praskie-forumaudytu/register?_ga=2.109775621.1883051677.1606917408-2133046758.1584971063
Link do spotkania on-line zostanie wysłany w dniu spotkania na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia, o którym mowa
w Regulaminie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzonej przez
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. i 2 punkty CPE: auditing - 1, business law- 1.
Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił
składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać
zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW
z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci WSM z poprzedniego roku akademickiego
i osoby przyjęte na studia na WSM w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek
CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Zarząd CAKW

