
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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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
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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
 


