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Certyfikowany Kurs -  Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych 

Kompleksowy warsztat z Ochrony Danych Osobowych

22 - 23 marca 2017 r. 
Golden Floor Plaza, Warszawa

Warsztat skierowany jest do osób administrujących danymi osobowymi, 
kadry kierowniczej, pracowników przetwarzających dane osobowe (np. 
pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu),             
a także osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.
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WSTĘP

Cel szkolenia

25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe 
przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych 
osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie 
danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i 
organizacyjno-technicznym. 

Główne zalety szkolenia:

ź zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziony jest nie tylko na przekazanie wskazówek 
dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka 
wiąże się z tym procesem.

ź  praktyczny charakter  – trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych 
audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas  każdy przepis prawa konfrontujemy z 
praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.

ź  konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na 
przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzane są warsztaty, 
uczestnicy aktywizowani są  licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.

Metodyka

Szkolenie wzbogacone jest o warsztaty praktyczne oraz kazusy. Ważnym elementem szkolenia jest 
rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych. W 
trakcie warsztatu uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Dzięki szkoleniu uczestnik:

ź  będzie wiedział, jaka powinna być treść upoważnienia, kto powinien je wydawać i gdzie je 
przechowywać,

ź  będzie umiał określić obszar przetwarzania danych,
ź  będzie widział,  jak dobrać właściwe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
ź  będzie wiedział, jakich błędów unikać przy wdrażaniu rozwiązań wymaganych przez rozporządzenia 

wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych,
ź  będzie wiedział, jakie elementy muszą, a jakie powinny znaleźć się w opracowywanej dokumentacji,
ź  będzie potrafił stworzyć złożone procedury polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem 

informatycznym,
ź  będzie umiał rejestrować zbiory w GIODO, aktualizować zgłoszenia zbiorów oraz będziesz wiedział, 

jakich błędów unikać podczas rejestracji,
ź  będzie potrafił przeprowadzać okresowe sprawdzenia sytemu ochrony danych osobowych.
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PROGRAM

1. Założenia konstrukcyjne nowego europejskiego systemu prawa ochrony danych 
osobowych. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres 
zastosowania europejskich przepisów – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

a) System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia
ź  Rozporządzenie i jego skutki dla polskiego prawa
ź  Czy jest miejsce na polskie przepisy o ochronie danych osobowych?
ź  Przepisy przejściowe rozporządzenia.
b) Nowa rola GIODO.
ź  Zasada one-stop-shop.
ź  Współpraca europejskich organów ochrony danych osobowych.
c) Zakres podmiotowy zastosowania rozporządzenia.
d) Prawo podążające za obywatelami UE.
ź  Zakres przedmiotowy zastosowania rozporządzenia.
ź  Nowe ujęcie danych osobowych w rozporządzeniu.
ź  Inne podstawowe pojęcia nowego prawa ochrony danych osobowych.

2.  Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami 
wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia analiza poszczególnych obowiązków 
administratorów danych, w tym:
ź Rejestrowanie czynności przetwarzania.
ź Ocena skutków przetwarzania danych.
ź Projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych.
ź Obowiązki informacyjne.
ź Obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
ź Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.
ź Wskazanie ułatwień i zwiększenia obciążenia przedsiębiorców pod nowymi przepisami.
ź Obowiązki podmiotów przetwarzających dane.

3.  Uprawnienia osoby, której dane dotyczą. Wybrane zagadnienia. 

ź  Prawo dostępu do danych.
ź Prawo do bycia zapomnianym.
ź Prawo do ograniczenia przetwarzania.
ź Prawo do przeniesienia danych osobowych.
ź Prawo do sprzeciwu.
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PROGRAM

4.  Inspektor Ochrony Danych  - Data Protection Officer „DPO”).

a) Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”). 
b) Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
c) Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
d) Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
e) Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku 
prawnego.
f) Status Inspektora ochrony danych:
ź Niezależność,
ź Podległość kierownictwu ADO,
ź Tajemnica zawodowa.
g) Zadania Inspektora ochrony danych:
ź Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
ź Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa,
ź Szkolenia;
ź Audyty;
ź Współpraca z organem nadzorczym;
ź Pełnienie funkcji punktu kontaktowego;
ź Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych;
h) Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
i) Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem 
bezpieczeństwa informacji.

5.  Podsumowanie

Ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych 
zmian w sektorze ochrony danych (nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych).

6. Panel dyskusyjny, pytania, problemy, konsultacje.

7. Egzamin. 

8. Zakończenie warsztatu, ankiety ewaluacyjne, wręczenie certyfikatów dla osób, które zdały 
egzamin. 
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TRENER

Berenika  Gocłowska

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu. Akredytowany coach ICF w 
stopniu ACC oraz Reiss Motivation Master. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza 
przedsiębiorstwom, koordynuje projekty, a przede wszystkim szkoli nowoczesne kadry.

W swojej karierze skupia się na:

ź  Konstruowaniu programów autorskich szkoleń i warsztatów skierowanych do kadry 
menadżerskiej i pracowniczej;

ź  Opracowywaniu autorskich materiałów merytorycznych dla trenerów wewnętrznych;
ź  Prowadzeniu szeregu badań społeczno-naukowych (zarówno w charakterze członka zespołu, 

jak również jego lidera);
ź  Szkoleniu przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a także kadr menadżerskich 

w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Trenerstwo dla Bereniki jest przede wszystkim inspirowaniem innych do zmiany i rozwoju. 


