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Organizator: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Czas trwania szkolenia: 6 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

Omówienie   praktycznych   aspektów   dostosowania   organizacji   
do   nowych   przepisów   oraz przedstawienie działań
dostosowawczych i wstępnego harmonogramu*
Usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków organizacji
określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
osobowych.
Zapoznanie się z aktualnym stanem dostosowywania prawa
polskiego do RODO.
Praktyczne ćwiczenia związane z etapami wdrożenia przepisów w
organizacji. 

 
*Harmonogram wdrożenia może się różnić ze względu na wielkość
organizacji.

 
Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO - 

Unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych - warsztaty praktyczne

Oferta 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 –
UODO.
Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie sporządzania
dokumentacji zgodnej z wymogami RODO.
Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia oraz szablon
materiałów w wersji elektronicznej.

Administratorów Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorów Ochrony
Danych,
Osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie oceny ryzyka lub
wdrażanie RODO w instytucji,
Osób odpowiedzialnych za nadzór nad przetwarzaniem danych
osobowych w administracji,
Działów prawnych,
Kierowników działów kadr, szkoleń i rekrutacji.

Warsztaty  są  skierowane  do  osób  posiadających  wiedzę  w 
 obszarze  ochronnych  danych  osobowych – w szczególności:

ADRESACI SZKOLENIA

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

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



 

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 - warsztaty praktyczne

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 –
najważniejsze zmiany i nowości (np. samodzielna ocena
ryzyka przez administratora, rejestr czynności
przetwarzania, obowiązek zgłaszania naruszeń do
organu nadzoru).
Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
zamiast Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
- różnice.
Uprawnienia osób, których dane osobowe są
przetwarzane (np. prawo do bycia zapomnianym oraz
prawo do przeniesienia danych) i związane z nimi
obowiązki administratorów danych (np. obowiązek
zgłaszania własnych naruszeń).

BLOK TEMATYCZNY
09:00 - 10:00

 

Przerwa kawowa

1

BLOK TEMATYCZNY
10:00 - 12:00

 

2

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

Wprowadzenie do warsztatu

Zajęcia praktyczne, część 1 - zarządzanie
zbiorami danych osobowych, zarządzanie
ryzykiem

Szacowanie ryzyka w zakresie przetwarzania danych
osobowych w instytucji – studium przypadków.
Metodologia sporządzania dokumentacji
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (z
czego powinna się składać dokumentacja?) – ćwiczenia
polegające na projektowaniu dokumentacji.

12:00 - 12:15
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Program szkolenia 
 

Podsumowanie, dyskusja 

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

BLOK TEMATYCZNY
12:15 - 13:30

 

Lunch

Zajęcia praktyczne, część 2 - przygotowanie
instytucji do wdrożenia RODO

Klasyfikacja zasobów danych osobowych (co podlega
inwentaryzacji i do czego jest ona potrzebna?) – studium
przypadków.
Rejestrowanie czynności przetwarzania – ćwiczenia
polegające na sporządzaniu rejestru czynności
przetwarzania danych osobowych.

4
BLOK TEMATYCZNY

14:00 - 14:45
 

Postępowanie w przypadku naruszenia prywatności.
Rejestrowanie incydentów.
Jak przygotować organizację do nadchodzących zmian –
plany i harmonogram.
Dokonywanie audytów w zakresie ochrony danych
osobowych - standardy i przykład audytu.

Zajęcia praktyczne, część 3 - przygotowanie
instytucji do stosowania przepisów RODO

13:30 - 14:00

14:45 - 15:00


