
CODZIENNOŚĆ PRACY Z PRZEPISAMI RODO –
PROBLEMY, DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA

 

OFERTA SZKOLENIA
 



 

 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 6 godzin zegarowych
Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku

                                                                                                                                      

INFORMACJE O SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA

Celem głównym szkolenia jest omówienie praktycznych skutków
funkcjonowania RODO   i   ustawy  o   ochronie danych osobowych.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o praktykach jakie obowiązują
podczas wdrażania nowych wymogów dotyczących ochrony
danych osobowych oraz jakie problemy napotykały osoby
wdrażające nowe zadania w instytucjach publicznych. Ponadto
uczestnicy wydarzenia zostaną zapoznani z nowymi wyzwaniami
jakie czekają instytucje odpowiednich sektorów.

 

Oferta szkolenia 
 

 
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług
(Dz.U. Nr 226, poz.1476) szkolenia finansowane w całości ze środków
publicznych są zwolnione z podatku VAT.
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CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Zaznajomienie z praktycznymi doświadczeniami związanymi z
reformą ochrony danych osobowych (studium przypadku).
Zapoznanie z praktyką w tworzeniu dokumentacji RODO. 
Rola Inspektora Ochrony Danych – pierwsze doświadczenia.
RODO a funkcjonowanie systemów IT działających w administracji
publicznej.
Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.

 

Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych.
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych
osobowych w administracji.
Działy prawne.
Kierownicy działów kadr, szkoleń i rekrutacji.
Audytorzy wewnętrzni.

 
ADRESACI SZKOLENIA



Oferta szkolenia
 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje
również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia z zakresu
przetwarzania danych osobowych w świetle RODO   dla instytucji
publicznych i firm prywatnych. Szkolenia mogą się odbyć w
siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki
działania danej instytucji.

KONTAKT

Dział Szkoleń i Audytów
tel. +48 61 861 24 46

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

TRENER

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych oraz Systemów
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  Posiadający blisko 10 letnie
praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony informacji oraz ponad
20 letnie doświadczenie w obszarze IT. Obecnie realizuje zadania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora
Bezpieczeństwa Systemu w dużej organizacji administracji
państwowej zatrudniającej około 2000 pracowników. Uczestniczył w
realizacji projektów wdrażania i utrzymania procesów związanych z
wymaganiami norm ISO 27001, ISO 9001, ISO 13485, metodyki
mapowania procesów BPMN. Jest również audytorem wiodącym w
zakresie normy ISO 27001 z długoletni doświadczeniem w
audytowaniu organizacji.
 



Program szkolenia 
 

Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

zakres stosowania.

Administrator Danych – obowiązki, prawa,

odpowiedzialność.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) – rola,

obowiązki, umiejscowienie w systemie ochrony danych

wew. organizacji – pierwsze doświadczenia.

Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowania RODO.

Kierunki zmian w przepisach.

Najnowsze wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Rządowy projekt przepisów wdrażających RODO do

polskiego porządku prawnego.

 

BLOK TEMATYCZNY
09:00-10:30

 

Wstęp

Przerwa kawowa
10:30-10:45
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BLOK TEMATYCZNY
10:45-12:30

 

Jakie dane można przetwarzać w organizacji: rodzaje,

kategorie, zgody.      

Obowiązek informacyjny w obszarach procesów

administracyjnych, kadr, działań marketingowych,

sposobów komunikacji, profilowania.     

Korzystanie z usług firm zewnętrznych w kontekście

powierzenia danych osobowych.    

Monitoring w organizacji – zasady monitoringu

wizyjnego, elektronicznego, obowiązek informacyjny.

Metodologia sporządzania dokumentacji

bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

Szacowanie ryzyka w zakresie przetwarzania danych.

osobowych w instytucji – studium przypadków.
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Część I – Ochrona danych osobowych w organizacji 
w kontekście zmian w przepisach



Program szkolenia 
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BLOK TEMATYCZNY

13:30-15:00
 

RODO, a funkcjonowanie systemów IT działających w

administracji publicznej.      

RODO, a systemy działające w  Urzędach.

Odpowiedzialność za  ich dostosowanie do wymogów

RODO – stan obecny.   

Klasyfikacja zasobów danych osobowych (co podlega

inwentaryzacji i do czego jest ona potrzebna?) –

studium przypadków.    

Zagrożenia bezpieczeństwa w administracji.

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne – dobre

praktyki bezpieczeństwa, zalecenia i wytyczne grupy

roboczej art.29.   

Analiza ryzyka bezpieczeństwa przetwarzania danych

osobowych – praktyczne podejście do DPIA,

wymagane dokumenty, sposób realizacji.

Wyniki przeprowadzonych kontroli. 

Ochrona danych wrażliwych – doświadczenia i

praktyka.   

Audytowanie procesów w organizacji pod kątem

bezpieczeństwa danych osobowych – postępowanie w

przypadku naruszenia prywatności w procesie

przetwarzania danych osobowych.

 

 

      
Część II – Zarządzanie bezpieczeństwem i
weryfikacja zabezpieczeń.

Podsumowanie, dyskusja 
 

15:00-15:15
 

 

13:00-13:30
 

Lunch

 

Otwarta dyskusja, podczas której
przedstawiciele administracji publicznej będą
mogli podzielić się swoimi doświadczeniami
dotyczącymi praktyki stosowania nowych
przepisów.
 

 

12:30-13:00
 


