
•  Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu  przepisów Ochrony Danych 
    Osobowych!

•  Sprawdź zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń

•  Zdaj praktyczny egzamin i zdobądź certyfikat!

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Certyfikowany Kurs - Inspektor 
Ochrony Danych Osobowych

Warszawa, 29 - 30 listopada 2018

w oparciu wytyczne i rozporządzenia Ministerstwa 
Cyfryzacji 



 WARSZTAT ODO

Chciałbym pogratulować BMS Group za zorganizowanie udanego i bardzo profesjonalnego „Kongresu Prawników 
i Compliance Managerów In – house X edycja”. Możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji i wymiany 
doświadczeń w wąskim gronie profesjonalistów z zakresu compliance – moim zdaniem – stanowiła jeden                     
z kluczowych elementów przedmiotowego kongresu. Wiedzę zdobytą podczas dyskusji, wykorzystuję w 
praktyce. Życzę dalszych sukcesów!
        
         Andrzej Krawczyk, BOŚ Bank SA

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów 
przetwarzania danych osobowych pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) i Ustawy o 
ODO. W trakcie zajęć uczestnicy będą ćwiczyć na wzorach dokumentów i przykładowych upoważnieniach i 
oświadczeniach do przetwarzania danych osobowych.

Po ukończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu oceniającego poziom wiedzy zdobytej podczas 
zajęć. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu: 

• Inspektor Ochrony Danych  - kod zawodu: 242111 

Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

ADRESACI KURSU

 • Administratorzy danych (biznes oraz administracja publiczna).
 • Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 • Osoby które pełnią aktualnie funkcję, Administratora Danych Osobowych, Administratora  
  Systemów informatycznych.
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach.
 

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

• 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 studiów przypadku.

• praktyczny charakter – trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych 
audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego każdy przepis prawa konfrontuje z praktyką i oferuje 
uczestnikom rozwiązania, a nie problemy. W ramach materiałów szkoleniowych, każdy uczestnik otrzyma 
wzory przykładowej dokumentacji, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki 
organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce

• kompleksowa treść – podczas kursu 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.
.
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Miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie Prawnym & Compliance, organizowanym w kwietniu 2015 r. 
przez firmę Business Media Solutions. Wiele sobie obiecywałem po tym wydarzeniu i nie zawiodłem się. Poprzez 
rozwiązania, które przedstawili wieloletni Praktycy – Eksperci w swoich dziedzinach, zaczerpnąłem inspiracji, 
która pozwoli spojrzeć świeżym okiem na działania we własnej organizacji. Możliwość benchmarkingu z osobami 
decyzyjnymi z działów prawnych firm z najróżniejszych sektorów była inspiracją do nowych pomysłów i działań 
w swojej organizacji. Mogę z całą pewnością polecić wydarzenia wykreowane przez ekipę BMS Polska, jako 
zorganizowane i dopracowane  w 100%.
   
     Sławomir Wodecki, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SA

Dzień I
Rozpoczęcie 9:00

1. Przedstawienie ram prawnych ochrony danych osobowych

• Geneza ochrony danych osobowych;
• Unijne ustawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych;
• Wpływ RODO na ustawodawstwo polskie;

2. Zmiana kultury przetwarzania danych osobowych

• Podejście oparte na ryzyku;
• Zasada rozliczalności;
• Podejście proaktywne i prewencyjne;
• Zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych;

3. Kluczowe pojęcia, instytucje i narzędzia

• Definicje na gruncie RODO;
• Zasady przetwarzania danych osobowych;
• Status administratora, współadministratora i podmiotu przetwarzającego;
• Powierzenie przetwarzania danych osobowych;
• Środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania;
• Dokumentacja przetwarzania danych osobowych – polityki, procedury i instrukcje;
• Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania;
• Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
• Organy nadzorcze na gruncie RODO.

4. Prawa i obowiązki na gruncie RODO

• Obowiązki informacyjne;
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
• Prawo do ograniczenia przetwarzania;
• Prawo do przenoszenia danych;
• Zgłaszanie naruszeń;
• Ocena skutków dla ochrony danych;
• Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania;
• Privacy by design;
• Privacy by default;
• Odpowiedzialność cywilna, karna oraz administracyjne kary pieniężne.

5. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

• Przesłanki i warunki wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
• Status Inspektora Ochrony Danych Osobowych – gwarancje i miejsce w strukturze organizacyjnej;
• Zadania Inspektora Ochrony Danych.

Zakończenie 17:00



 WARSZTAT ODO

Konferencje organizowane przez firmę BMS Group, są unikatowym przykładem połączenia wiedzy z praktyką. 
Skrupulatnie dobrani prelegenci będący doświadczonymi praktykami w swoich dziedzinach dają gwarancję 
wysokiego poziomu omawianego zagadnienia, a możliwość dyskusji z innymi uczestnikami konkurencji jest 
świetną okazją omówienia wspólnych wyzwań zawodowych. Takie spotkania przeradzają się nawet 
niejednokrotnie w dłuższe znajomości i wzajemną współpracę. Trafionym rozwiązaniem jest podział 
uczestników na grupy tematyczne, co daje możliwość wyboru wykładu i sprawia iż czas konferencji 
wykorzystany jest w sposób jak najbardziej efektywny. Tym bardziej, że tematy spotkań są odpowiedzią na 
potrzeby i postulaty zgłaszane przez samych uczestników konferencji. Dla prawników in-house to okazja do 
interesującej dyskusji w ciekawym gronie.   
         Magdalena Żak, Johnson & Johnson

Dzień II

6. Wdrażanie RODO w organizacji

• Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych;
• Identyfikacja i priorytetyzacja zadań;
• Określenie harmonogramu;
• Przegląd źródeł zagrożeń i statystyki / trendy wnioski;
• Dane osobowe vs. czynności przetwarzania – omówienie wagi różnych sposobów przetwarzania danych osobowych;
• Definicje Bezpieczeństwa Informacji;
• Rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla IT i definiowania wymagań bezpieczeństwa informacji;
• Prawa osoby i czynności przetwarzania. Obowiązki administratora;
• Procesy przetwarzania a Rejestr Czynności;
• Privacy by design;
• Privacy by default;
• Notyfikacja naruszeń;
• PIA – skutki dla ochrony danych;
• Wykazanie należytej staranności a normy i standardy;
• Kryptografia, anonimizacja, pseudonimizacja;
• Procesy związane z bezpieczeństwem informacji i zarządzaniem ryzykiem, strategia bezpieczeństwa informacji.

7. Warsztaty z przygotowywania dokumentów. Uczestnicy otrzymają wzory lub ramy dokumentów i polityk, do uzupełnienia i   
 implementacji w swojej codziennej pracy. Procedury i dokumenty jakie będą przedmiotem warsztatów:

• DPIA – ocena skutków dla ochrony danych;
• Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
• Procedura oceny ryzyka;
• Umowa powierzenia;
• Polityka bezpieczeństwa danych osobowych;
• Rejestr czynności przetwarzania;
• Polityka kluczy;
• Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
• Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

8. Egzamin teoretyczny
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    TRENER

Łukasz Eljasik
Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na którym uzyskał wykształcenie 
wyższe. Budował schematy Ochrony Danych Osobowych w urzędach jak i 
dużych korporacjach oraz był odpowiedzialny za przeszkolenie i 
przygotowanie personelu pod kątem ustaw odnośnie ODO.

Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, posiada wieloletnie 
doświadczenie jako ABI w sektorze administracji publicznej (jednostka 
samorządu terytorialnego) jak i IOD w branży ubezpieczeniowej. 

Pracował w Urzędzie m.st. Warszawy a teraz w Aegon. Współpracuję z OSiR 
Mokotów, Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, BSS 
Kancelaria (kancelaria radców prawnych), Deloitte Legal. Wprowadzałem 
RODO w OSiR, Fundacji i BSS Kancelaria. Ponadto w Instytucie Fizyki Polskiej 
Akademii Nauk i Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Dla Deloitte 
Legal pomagałem w dokumentacji RODO dla ich klientów z administracji 
terytorialnej.


