DODO od podstaw (online)
Dla osób, które chcą poznać obowiązki,
jakie stawia przed nimi ustawa DODO.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY LOKALIZACJI
Więcej informacji o naszej kompleksowej ofercie znajduje się na str. 7

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dyrektywa
policyjna) to drugi, obok RODO, filar reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Wraz z wdrażającą ją w polskim porządku prawnym ustawą z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ustawa DODO)
są nieodłącznymi elementami systemu ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach
działalności szeroko pojętych organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, które nie tylko
podlegają RODO, lecz także są zobligowane do przestrzegania przywołanych przepisów.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ:
•
•
•
•

poznać obowiązki, jakie stawia przed nimi ustawa DODO,
dowiedzieć się, jak w skuteczny sposób podporządkować się tym obowiązkom,
dowiedzieć się, jak połączyć i pogodzić wdrożenie i przestrzeganie w organizacji RODO oraz
ustawy DODO,
pogłębić wiedzę, rozwiązać problemy, rozwiać wątpliwości, a także obalić mity dotyczące
przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA
•
•
•
•
•
•
•

Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
wzory dokumentacji DODO pozwalające wykazać zgodność,
wydrukowane: skrypt prezentacji, RODO Nawigator i Poradnik RODO,
dostęp na okres 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator,
trzy szkolenia e-learningowe "DODO",
25% rabatu na aplikację Dr RODO,
Uczestnikom gwarantujemy merytoryczne wsparcie zarówno w trakcie szkolenia,
jak i po jego zakończeniu w formie usługi Pomoc ODO 24.

Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25% upustu na drugie
i każde kolejne.

FIRST MINUTE
Każda osoba, która dokona wpłaty za szkolenie na 14 dni przed terminem, otrzyma 50 zł upustu
lub książkę (Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości. Komentarz) o wartości - 169 zł.

SZKOLIMY TAK, JAK SAMI CHCIELIBYŚMY BYĆ SZKOLENI
•
•
•

nie unikamy dyskusji, prowadzimy zajęcia w sposób interaktywny (zobacz jak szkolimy),
przekazujemy wiedzę i doświadczenie zebrane w trakcie tysięcy godzin pracy podczas
wdrażania RODO oraz wykonywania obowiązków IOD/ADO,
wskazujemy narzędzia, dzięki którym można je rozwiązać - wzory dokumentacji RODO.
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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Godziny

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.05

Zapytamy o państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz
o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie będzie państwu
zależało.

09.05 – 09.15

MODUŁ I
I. Zakres obowiązywania ustawy
•
•
•

Współzależności między ustawą DODO, a RODO oraz ustawą o
ochronie danych osobowych
Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy DODO
Wyłączenia stosowania ustawy DODO

II. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć określonych w DODO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane osobowe,
naruszenie ochrony danych osobowych
przetwarzanie,
profilowanie,
pseudonimizacja,
administrator,
podmiot przetwarzający,
odbiorca danych,
strona trzecia.
właściwy organ

09.15 – 11.30

III. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
•
•
•
•
•
•
•
•

Zgodność przetwarzania danych,
Zasady przetwarzania danych wrażliwych,
Zasady profilowania,
Zasada poprawności danych,
Zasada anonimizacji danych,
Zasada rozróżnienia danych,
Zasady udostępniania
Zasady przetwarzania danych w działalności administratora

Przerwa kawowa

11.30 – 11.45

MODUŁ II
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I. Obowiązki administratora danych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych
status i obowiązki współadministratorów danych
współpraca z podmiotem przetwarzającym
wykaz kategorii czynności przetwarzania
ewidencjonowanie operacji przetwarzania
ocena skutków planowanych operacji przetwarzania
upoważnienie do przetwarzanie danych
zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
dokumentacja związana z ochroną danych osobowych

Lunch

11.45 –13.30

13.30 – 14.00

MODUŁ III
I. Status inspektora ochrony danych
•
•
•

obligatoryjne wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD)
zadania IOD
odpowiedzialność IOD

II. Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji
•
•
•
•
•
•

prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),
prawo dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do czasowego ograniczenia przetwarzania,
zasady realizacji praw osób.

Przerwa kawowa

14.00 – 15.15

15.15 – 15.30

I. Organ nadzorczy

•
•
•
•

Podmioty sprawujące nadzór nad przetwarzaniem danych
osobowych,
Zadania podmiotów sprawujących nadzór
Uprawnienia podmiotów sprawujących nadzór
Środki ochrony prawnej

15.30 – 16.45

II. Wybrane przepisy przejściowe

•
•
•

Wymiar sprawiedliwości
Organy ścigania
Służby specjalne

Zakończenie szkolenia – rozdanie certyfikatów

16:45 – 17.00
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ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ
Za pomocą formularza rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej
lub telefonicznie: 22 740 99 96, 690 004 852
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:
• 550 zł netto.
• 550 zł zw. z VAT
dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Każdy kolejny uczestnik z tego samego podmiotu otrzyma 10% upustu!
Dla uczestników naszych szkoleń lub warsztatów otwartych oferujemy 25% upustu na drugie
i każde kolejne.
Wpłat należy dokonywać na konto: Bank Citi Handlowy 23 1030 0019 0109 8533 0003 5356
nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W tytule wpłaty należy
wpisać miasto, w którym odbywa się szkolenie oraz imię i nazwisko uczestnika.
Regulamin szkoleń otwartych dostępny jest na naszej stronie
odo24.pl/regulamin-szkolenia.html
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FORMULARZ UCZESTNICTWA
Zaznacz miejsce i datę szkolenia online:




18 XI 2021 r. (czwartek)
16 XII 2021 r. (czwartek)






13 I 2022 r. (czwartek)
27 I 2022 r. (czwartek)
10 II 2022 r. (czwartek)
24 II 2022 r. (czwartek)

Nazwa podmiotu (do faktury):

Adres (do faktury):

NIP:

Tel.:

E-mail:

1. Imię i nazwisko, Stanowisko:

2. Imię i nazwisko, Stanowisko:

…………………………………………………………………………………
Data i podpis osoby kierującej uczestnika na szkolenie
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NASZE SZKOLENIA
ZAMKNIĘTE
Bezpieczeństwo informacji
Ochrona danych osobowych
Kontrola UODO

OTWARTE
Akredytowany Kurs IOD
DPIA i analiza ryzyka
DODO od podstaw
Kontrola UODO
IOD w praktyce
RODO w HR
RODO w IT
RODO od podstaw
Spotkanie eksperckie

E-LEARNING
Dedykowany
DODO
Meritum
Premium
W pigułce

NASZE USŁUGI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Audyt zgodności
Bieżące wsparcie
DPIA i analiza ryzyka
Kontrola UODO
Przejęcie funkcji IOD
Wdrożenie RODO

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Bezpieczeństwo informacji ISO 27001
Bezpieczeństwo IT ISO 20000
Ciągłość działania ISO 22301
Cyberbezpieczeństwo

BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAMY

NARZĘDZIA:
Kalkulator analizy ryzyka
Kalkulator wagi naruszeń

Baza wiedzy
Biuletyn informacyjny
RODO Nawigator
RODO migawka

PORADNIKI:
Jak przetwarzać dane osobowe
Jak przygotować się do kontroli
Zasady ochrony danych osobowych
Zasady bezpiecznej pracy zdalnej

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Dominik Kantorowicz
Koordynator ds. szkoleń
tel. 22 740 99 99
tel. kom. 690 004 852
e-mail: d.kantorowicz@odo24.pl

Jesteśmy
inwestorem
społecznym

Patronujemy
fundacji

Wspieramy
finansowo

ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą: 03-812 Warszawa, ul. Kamionkowska 45, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434350, NIP: 7010353442,
kapitał zakładowy: 50 000 zł.

