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MŚP i RODO: Spotkania informacyjne mindtheDATA 

W drugiej połowie października 2021 r., tuż przed zakończeniem projektu, Partnerzy mindtheDATA zorganizowali lokalne wydarzenia 

w Bułgarii, Grecji, Polsce i Hiszpanii. Celem wydarzeń było zaproszenie przedstawicieli MŚP, trenerów VET, nauczycieli i konsultantów, specjalistów HR, 

ale także osób przygotowujących się do pełnienia funkcji menedżerskich, do zaprezentowania głównych rezultatów projektu oraz ich wkładu w kulturę 

biznesową RODO w MŚP. Przedstawiliśmy wszystkie rezultaty projektu, które są dostępne za darmo dla konsultantów biznesowych i MŚP, wszystkie 

dostosowane do języków narodowych. Staraliśmy się dotrzeć do odbiorców działających w kilku sektorach, tj. doradztwa i wsparcia, HR, ISO, CSR jako 

integralnej części działalności wielu MŚP, przyszłych biznesmenów i i przedsiębiorców oraz ich kadry dydaktycznej. 

 

Bułgaria 

YCCI przeprowadziła spotkania mindtheDATA w dniach 14 i 28 października 2021 roku w Jambole, gromadząc ponad 50 uczestników: konsultantów 

biznesowych, specjalistów HR i menedżerów. Nacisk położono na pokazanie RODO jako wyzwania i źródła przewagi biznesowej MŚP. Zespół 

projektowy przedstawił wyniki projektu, zwracając szczególną uwagę na platformę szkoleniową online. Zademonstrowano ją wraz z Podręcznikiem, 

który będzie przydatnym elementem dla konsultantów biznesowych pracujących z MŚP na ich drodze do zgodności z RODO. 

 

Grecja 

Militos Consulting SA wraz ze specjalistą ISO z EQA zorganizowali w Atenach 20 października 2021 roku półdniowe wydarzenie. 

50 menedżerów MŚP, konsultantów biznesowych, ale także specjalistów ds. RODO zostało dogłębnie poinformowanych o projekcie, jego filozofii oraz 

ofercie szkoleniowej mindtheDATA, oferowanych bezpłatnie online oraz uzupełniającym je podręczniku mindtheDATA dla konsultantów biznesowych. 

Przedstawiono przyszłe trendy na styku zagadnień związanych z RODO i ISO, a następnie zaprezentowano prawdziwy przykład zastosowania RODO 

w MŚP w sektorze reklamy, pokazując wyzwania, przed jakimi zwykle stają greckie MŚP, ale przede wszystkim głębokie zmiany organizacyjne; zgodność 

z RODO pociąga za sobą skutki nie tylko na poziomie makrostruktury firmy, ale także postaw pracowników i pracodawców w codziennej pracy. 

 

Polska 

PAIZ Konsulting zrealizował spotkanie mindtheDATA 26 października 2021 roku w Lublinie dla 30 uczestników: konsultantów biznesowych, specjalistów 

HR i menedżerów. Wydarzenie odbyło się przy okazji IV Forum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Lubelski 

Klub Biznesu. Przedstawiciele PAIZ mieli okazję zaprezentować rezultaty projektu jako narzędzia realizacji CSR poprzez zapewnienie ochrony danych 

osobowych zarówno klientów jak i pracowników organizacji, w szczególności poprzez podkreślenie wymiaru "więcej niż zgodność z RODO", zawartego 

w szkoleniu online mindtheDATA. 

 

Hiszpania 

W Hiszpanii wydarzenie zostało zorganizowane przez Innovation Training Center we współpracy z IES Virgen de las Nieves, publiczną szkołą średnią 

z siedzibą w Granadzie. Spotkanie odbyło się 27 października 2021 r. Wzięło w nim udział 31 uczniów VET oraz nauczycieli zarządzania biznesem 

i przedsiębiorczości. Zostali zapoznani z projektem i zaangażowani w praktyczną prezentację opracowanych wyników, w szczególności platformy  

e-learningowej, modułów szkoleniowych i Podręcznika. Głównym celem wydarzenia było podniesienie świadomości edukatorów przygotowujących 

przyszłych menedżerów/przedsiębiorców - oraz samych studentów – na temat ogromnej wagi promowania zmiany kultury organizacyjnej w obecnych 

i przyszłych MŚP, które mogą odnieść potencjalne korzyści w zakresie konkurencyjności i innowacji wynikające z podejścia "więcej niż zgodność 

z RODO", wspieranego przez mindtheDATA. 

 

Bezpłatny dostęp do głównych rezultatów i mindtheDATA: 

 Platforma szkoleniowa mindtheDATA dostępna jest tutaj. 
 Podręcznik mindtheDATA dla konsultantów biznesowych pomoże Ci w korzystaniu z platformy. Tutaj można go pobrać w języku polskim 

(jak również angielskim, bułgarskim, greckim, i hiszpańskim – po wybraniu odpowiedniej wersji językowej strony).  

 

 

 

Dowiedz się więcej o mindtheDATA na naszej stronie internetowej 

Śledź nas Facebooku 

Skontaktuj się z nami tutaj 

Projekt mindtheDATA koordynowany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Jambole w Bułgarii i wdrażany wspólnie z Militos Consulting SA (Grecja), 

Centrum Wspierania Biznesu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Ruse (Bułgaria), EQA HELLAS S.A. (Grecja), Innovation Training Centre (Hiszpania), PAIZ 

Konsulting Sp. z o.o. (Polska) i RNDO (Cypr). 

 

https://training.mindthedata-project.eu/pl/
https://mindthedata-project.eu/rezultaty/?lang=pl
https://mindthedata-project.eu/?lang=pl
https://www.facebook.com/MindtheData
http://mindthedata-project.eu/contact/

