
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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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


