
WARSZTATY DLA INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OFERTA WARSZTATÓW



Oferta
 

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 WARSZTATÓW

Warsztaty są skierowane do obecnych i przyszłych Inspektorów
Ochrony Danych Osobowych oraz osób, które pełniły wcześniej rolę
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. 
Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach.

ADRESACI WARSZTATÓW

Zapoznanie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Uzyskanie praktycznej wiedzy jak realizować funkcję Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. 
Uzyskanie praktycznej wiedzy jak dostosować organizację do nowych
przepisów – analiza dokumentacji.
Analiza przypadków nałożenia kar przez Urząd Ochrony Danych
Osobowych.



Oferta
 

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,  np.: jak klasyfikować
zasoby służące do przetwarzania danych osobowych. 
Uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego –
UODO.
Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie sporządzania
dokumentacji zgodnej z wymogami RODO.
Nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia pełnej dokumentacji
związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
Materiał dydaktyczny dla uczestników szkolenia oraz szablon
materiałów w wersji elektronicznej.

 

CERTYFIKAT
Certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez Polską Platformę
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje
również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia i warsztaty   z
zakresu przetwarzania danych osobowych w świetle RODO dla
instytucji publicznych i firm prywatnych. Szkolenia i warsztaty 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



Program szkolenia 
 

Przetwarzanie i udostępnianie 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.

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 (Urząd Ochrony Danych Osobowych) nowa rola,

status, zadania i uprawienia.

Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu.

 

BLOK TEMATYCZNY
10:00-12:00

 

Wprowadzenie do rozporządzenia RODO i Ustawy 
z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych.

Przerwa kawowa

12:00-12:15
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Program szkolenia 
 

Wymogi wobec osoby będącej Inspektorem Ochrony

Danych.  

Inspektor ochrony danych a Administrator bezpieczeństwa

informacji – podobieństwa i różnice. Praktyka wykonywania

funkcji ABI.    

Kwestia powołania ABI/Inspektora – istotne zmiany w

przepisach unijnych.

Status IOD w strukturze organizacyjnej.    

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).

     

 

BLOK TEMATYCZNY
12:15-13:00

 

Inspektor Ochrony Danych
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13:00-13:30
 

Lunch

Zajęcia warsztatowe – dokumentacja z zakresu
ochrony danych osobowych jednostkach
organizacyjnych. 

13:30-14:45
 



Program szkolenia 
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BLOK TEMATYCZNY

14:45-15:15
 

Panel dyskusyjny. Pytania, problemy, konsultacje.

Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych. Audyt ochrony danych osobowych.

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.

 

15:15-15:30
 


