
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
W ŚWIETLE RODO -

 UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH

OFERTA SZKOLENIA 



 

 

Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 7 godzin zegarowych
Forma szkolenia: prezentacja + studium przypadku

                                                                                                                                        

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.

INFORMACJE O SZKOLENIU

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie    uczestników  szkolenia  z  problematyką legalnego   
 przetwarzania    danych    osobowych z uwzględnieniem różnych
obszarów działalności administratorów danych.  Głównym celem
szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania RODO
wskazując wpływ reformy na polskie przepisy dotyczące
przetwarzania danych.

 
Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO - 

Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Oferta szkolenia 
 

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Pracownicy administracyjni.
Osoby odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych
osobowych w administracji.
Działy prawne.
Kierownicy działów kadr, szkoleń i rekrutacji.

ADRESACI SZKOLENIA



Oferta szkolenia 
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych
osobowych.
Znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu
przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych.
Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania
danych w nowych realiach określonych przez RODO.
Uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego –
GIODO.
Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia.

Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO -
Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

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.
 



 

Oferta szkolenia 
 

KONTAKT

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

kom. +48 695 386 963

e-mail: szkolenia@ppbw.pl

Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO -
Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

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.



Program szkolenia 
 

Przetwarzanie danych osobowych – zasady, przetwarzanie

danych osobowych szczególnych kategorii.

Ochrona danych osobowych pod kątem realizacji

obowiązków informacyjnych oraz podczas wykonywania

obowiązków pracowniczych.

Ochrona danych osobowych w kontekście umów

zawieranych w wyniku przeprowadzonych przetargów,

rozeznań rynku.

Powierzanie i udostępnianie danych osobowych.

Różnice w ochronie danych osobowych w zależności od

formy ich przetwarzania.

Ochrona danych osobowych w tym prawa do prywatności

w kontekście udzielania informacji publicznej.

Ochrona danych osobowych w kontekście

bezpieczeństwa informacji oraz ochrony informacji

niejawnych.

Ochrona danych osobowych, a funkcjonowanie

mechanizmu sygnalizacyjnego.

Ochrona danych osobowych, w tym prawa do

prywatności w kontekście udzielania informacji

publicznej.

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

– ustawa o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje

unijne (rozporządzenie ogólne o ochronie danych

osobowych GDPR).

Organ nadzorczy (GIODO) - nowa rola, status, zadania i

uprawienia.

Najważniejszych różnice między RODO, a ustawą o

ochronie danych osobowych.

BLOK TEMATYCZNY
09:00 - 11:00

 

Przerwa kawowa
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Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO -
Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

11:00 - 11:15
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Program szkolenia 
 

Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO -
Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

BLOK TEMATYCZNY
11:15 - 13:30

 

Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i

skutki dla polskiego prawa:         

zakres obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych

(RODO),

zmiany w polskim prawie po wejściu w życie

przepisów RODO z dniem 25 maja 2018 roku,

kwestie do uregulowania przez krajowe

prawodawstwo, a nie uregulowane przez RODO ,

podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

w rozporządzeniu.

Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu.    

Zasada one – stop – shop.

Nowe zasady ochrony danych osobowych: privacy by

design, privacy by default, obowiązek

przeprowadzania oceny wpływu procesu

przetwarzania danych osobowych na prywatność

(Privacy Impact Assessment), obowiązek zgłaszania

naruszeń ochrony danych osobowych, zasady

dotyczące profilowania oraz ochrony danych

osobowych dzieci.

Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą (np.

prawo do bycia zapomnianym).

Lunch

13:30 - 14:00
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BLOK TEMATYCZNY

15:15 - 15:45
 

Program szkolenia 
 

Podsumowanie, dyskusja 

Zajęcia warsztatowe – studium przypadku

Zarządzanie zbiorami danych osobowych,

zarządzanie upoważnieniami, zarządzanie ryzykiem.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a unijny

Inspektor Ochrony Danych (wprowadzany przez

RODO).

Omówienie nowej roli i statusu Inspektora Ochrony

Danych Osobowych (Data Protection Officer) –

następcy ADO.

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów

rozporządzenia:

administracyjne kary pieniężne, 

warunki ich nakładania i wysokość,

odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Jak przygotować organizację do nadchodzących

zmian – procedury, informowanie pracowników.

Dokonywanie audytów w zakresie ochrony danych

osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO -
Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

14:00 - 15:15

15:15 - 16:00


