
 

 

 

 

Zmiany w standardzie BRC 

 

W produkcji i obrocie żywnością, jednym z podstawowych parametrów jakościowych jest 

bezpieczeństwo. Na każdym etapie życia produktów żywnościowych konieczne, bo wymagane prawem, 

jest zachowanie minimalnych zasad bezpieczeństwa oraz reguł monitorowania przepływu żywności. 

Systemy bezpieczeństwa żywności przeszły ewolucję od czasów ogłoszenia Codex Alimentarius  

z nieodzownym systemem HACCP. Dzisiaj oprócz wymagań prawnych istnieją standardy branżowe, 

wymagane przez największe sieci handlowe, stanowiące olbrzymią część rynku dystrybucji żywności. 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby pracujące na co dzień ze standardem BRC chcące zapoznać się 

szczegółowo z zakresem zmian wersji BRC Food v.8 w stosunku do v.7. 
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Agenda szkolenia:  

godz. 9:00-10:30 - szkolenie  

godz. 10:30-10:45 - przerwa  

godz. 10:45-12:15 - szkolenie  

godz. 12:15-12:45 – przerwa kawowa  

godz. 12:45-14:15 - szkolenie  

godz. 14:15-14:30 - przerwa  

godz. 14:30- 16:00 - szkolenie. 

Program szkolenia obejmuje: 

1. Wymagania BRC Food v.8 – przedstawienie zmian w poro wnaniu z wersją 7. 

2. Auditowanie SZBZ  

a. Planowanie 

b. Dokumentowanie 

c. Działania po-auditowe 

3. Niezgodnos ci 

a. Identyfikowanie skutko w i przyczyn 

b. Planowanie działan  korygujących/zapobiegawczych 

c. Ocena skutecznos ci 

4. Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczen stwem z ywnos ci w konteks cie zmian w 

standardzie BRC. 

Metody wykorzystywane na szkoleniu: 

 Prezentacja multimedialna, 

 Dyskusja w grupie, 

 Warsztaty. 

 

Trener: 

Mgr Inż. Monika Stankiewicz - Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu, specjalnos c : Kształtowanie Jakos ci Produkto w Spoz ywczych. Konsultantka 

wdroz eniowa systemo w zarządzania opartych o standardy ISO, BRC/IFS, FSSC.  
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Koszt szkolenia:  

500,00 zł netto od osoby. 

Koszt obejmuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenie nalez y przesłac  do dnia 13 lutego 2019 roku. Skan zgłoszeni prosimy przesłac  mailem na 

adres pmc@dgpmc.pl 

 

Miejsce szkolenia: 

Szkolenie odbędzie się w dniach 20 lutego 2019 roku w siedzibie DGPMC przy ulicy Wyspiańskiego 16/4 

w Poznaniu. 

 

 

Szczego łowych informacji udzieli Pan stwu Pan Paweł Kamin ski, e-mail: p.kaminski@dgpmc.pl 
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Zgłaszam udział w szkoleniu: 

„Zmiany w standardzie BRC” 

Termin szkolenia: 20.02.2019r. 

Imię i nazwisko 
uczestnika: 

 

Stanowisko 
uczestnika: 

 

Kontakt:  

Dane do faktury: 
 
Nazwa instytucji 
Adres 
NIP 

 

 

 

Informacje organizacyjne: 

1. Organizatorami szkolenia jest Doradztwo Gospodarcze PMC SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 

16/4, 60-750 Poznań, NIP: 783-164-00-88. 

2. Opłata za szkolenie wynosi 500,00 zł +23%VAT 

3. Dane osobowe zawarte na niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystane wyłącznie dla celów wystawienia 

zaświadczenia z odbycia szkolenia. Administratorem danych jest Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. w 

Poznaniu.  

4. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 13 lutego 2019r. Skan zgłoszenia prosimy przesłać mailem 

na adres pmc@dgpmc.pl  

5. Bez kosztowe anulowanie zgłoszenia możliwe jest do dnia 13 lutego br. Anulowanie zgłoszenia po tym terminie 

skutkować będzie obciążeniem instytucji delegującej pełnym kosztem udziału w szkoleniu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezgromadzania wystarczającej liczby 

uczestników oraz zamknięcia rekrutacji przed terminem wskazanym w punkcie 2 w przypadku wyczerpania limitu 

miejsc. 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu i je akceptuję 
 
 
 
 
  ....................................................................................................  
  Pieczęć, data i podpis 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Co to jest RODO? 

RODO to skro t od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, kto rego pełny tytuł brzmi: Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych). 

Ten dokument jest sprawcą wszelkiego zamieszania, jakie ostatnio powstało wokół danych osobowych, ale jest 

niezmiernie ważny, bo reguluje zasady ochrony Twoich danych osobowych. 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

przy ul. Wyspian skiego 16/4, 60-750 Poznan , tel: 61 839 90 24 

Jakie dane pozyskujemy? 

Jez eli dane osobowe pozyskujemy za pos rednictwem formularza zgłoszeniowego to są to imię i nazwisko adres 

mailowy oraz ewentualne dane kontaktowe, kto re zapiszesz w tres ci wiadomos ci. Dla celo w statystycznych 

gromadzone są ro wniez  za pos rednictwem pliko w cookie, co jednak jest uzalez nione od ustawien  Twojej 

przeglądarki. 

Jez eli Twoje dane pozyskalis my przy okazji bezpos redniego spotkania czy rozmowy telefonicznej to są to Twoje 

imię i nazwisko, podany przez Ciebie numer telefonu i e-mail, oraz dane firmy, kto rą reprezentujesz, ewentualnie 

inne dane podane na wizyto wce. 

Po co nam Twoje dane i co, jeśli nam ich nie podasz? 

Pozyskane dane są nam niezbędne do kontaktu zwrotnego z Tobą. Działamy tu na podstawie art.6 ust.1 lit.b) 

RODO. Te dane będą wykorzystane w celu potwierdzenia obecnos ci uczestnika na szkoleniu (lista obecnos ci) oraz 

wystawianiu zas wiadczenia z udziału w szkoleniu. 

Dalsze formy kontaktu i ewentualne dane osobowe będziemy zbierac  wtedy, gdy będzie to konieczne dla dalszej 

wspo łpracy i za Twoją zgodą. 

Informacje z formularza kontaktowego są przesyłane na adres mailowy pmc@dgpmc.pl skąd zostaną 

przekierowane do odpowiedniego dla tematu zapytania działu, kto ry odpowie na Twoje pytanie (w formie przez 

Ciebie wskazanej). 

Wizyto wki lub dane kontaktowe z rozmo w telefonicznych, są przechowywane w naszej siedzibie i do 

wykorzystania przez naszych pracowniko w. 

Bez Twojej zgody, Twoje dane nie zostaną nikomu przekazane. Będą one wyłącznie do naszej wiadomos ci.  

Co dalej z Twoimi danymi? 

Dane udostępnione na zgłoszeniu szkoleniowym będą przetworzone wyłącznie w konteks cie tego konkretnego 

szkolenia i pozostaną w biurze organizatora jako dowo d w celach rozliczeniowych. 

W kaz dej chwili moz esz zaz ądac  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Moz esz ro wniez  wnies c  sprzeciw wobec przetwarzania oraz swoje dane przenies c . 

Jez eli uznasz, z e naruszylis my przepisy zawarte w RODO, masz prawo złoz yc  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Szczego łowe dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.uodo.gov.pl  

W razie potrzeby, naszym przedstawicielem w zakresie zarządzania danymi osobowymi jest Pan Paweł Kamin ski 

– Vice Prezes Zarządu, z kto rym skontaktujesz się za pos rednictwem maila: rodo@dgpmc.pl. 
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