Jak zapewnić i utrzymać zgodność z RODO
całodniowe szkolenie

Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kalisz, Katowice,
Konin, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań,
Radom, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Toruń, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław,
Zamość, Zielona Góra.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY LOKALIZACJI
Kompleksowe usługi z zakresu ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa informacji (str. nr 8)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jeżeli zostałeś wyznaczony do nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych i chcesz dowiedzieć
się jak wdrożyć i stosować RODO, aby przepisy o ochronie danych osobowych przyczyniły się do rozwoju
Twojej organizacji a nie pozostawały irytującym ciężarem, zapraszamy Cię na nasze szkolenie - chętnie
wprowadzimy Cię w świat ochrony danych osobowych.

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

dowiedzieć się jakie wymagania stawia przed nimi RODO,
dowiedzieć się jak w praktyczny i probiznesowy sposób stosować jego wymagania,
samodzielnie korzystać ze sprawdzonych wzorów dokumentów wiodącej firmy doradczej,
rozwiązać problemy, rozwiać wątpliwości i obalić mity związane z przetwarzaniem danych.

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.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA
Materiały szkoleniowe - wydrukowane skrypty prezentacji, certyfikat potwierdzający udział
w szkoleniu, wydrukowane skrypty prezentacji, poradnik Jak przetwarzać dane osobowe? RODO
poradnik dla przedsiębiorców , wydrukowany RODO Nawigator, dostęp na okres 12 miesięcy do
aplikacji ODO Nawigator z trzema szkoleniami e-learningowymi "meritum" oraz wzory dokumentacji
pozwalającej wykazać zgodność z RODO:

FIRST MINUTE
Każda osoba, która dokona wpłaty za warsztaty na 14 dni przed
ich planowanym terminem, w ramach prezentu otrzyma na szkoleniu
książkę - do wyboru:
Unijna reforma ochrony danych osobowych - RODO w praktyce:
Kompendium wiedzy o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych
wynikających z RODO, które pozwala lepiej zrozumieć istotę wdrożenia RODO
w organizacji. Publikacja uwzględnia wytyczne GR Art. 29 ds. Ochrony Danych
oraz ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.
Ustawa o ochronie danych osobowych komentarz:
Publikacja to komentarz do ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, która została uchwalona na fali unijnej reformy przepisów,
a związanej z wydaniem przez unijnego ustawodawcę rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO).
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DZIĘKI SZKOLENIU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmianach wynikających z RODO i ich wpływie na administratorów danych osobowych różnych
branż,
inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach oraz sytuacjach, kiedy jego
wyznaczenie jest obowiązkowe,
nowych obowiązkach administratora danych osobowych, takich jak np. rejestrowanie czynności
przetwarzania oraz zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych,
znaczeniu zaostrzenia kar za nieodpowiednią ochronę danych osobowych - zasady ich nakładania
i wysokość,
głównych celach i założeniach reformy ochrony danych w UE prowadzących do umocnienia prawa
do prywatności,
najważniejszych zmianach, jakie niesie za sobą unijne rozporządzenie, w tym o nowych
zagadnieniach, m.in. o pojęciu profilowania, prawie do bycia zapomnianym, systemie „one stop
shop”, międzynarodowym przetwarzaniu danych,
zasadach przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniu danych osobowych szczególnych
kategorii,
prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym prawie do poprawiania, usunięcia
danych i prawie do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
przetwarzaniu danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora),
zasadach przekazywania danych do państw trzecich,
zadaniach i roli organu nadzorczego (PUODO).

WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej informacji (w tym opis sylwetki prowadzącego) znajduje na naszej stronie internetowej [link]
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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM
WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GODZINY

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15

Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz
o zagadnienia, na Wyjaśnieniu których szczególnie będzie
Państwu zależało.

09.15 – 09.30

MODUŁ I
I. Proces wdrożenia przepisów RODO w organizacji.
• dostosowanie procesów przetwarzania, dokumentacji ochrony danych,
środowiska teleinformatycznego,
• zmiana podejścia administratora do przetwarzania danych osobowych.
II. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć RODO (m.in.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane osobowe,
dane osobowe szczególnych kategorii,
przetwarzanie,
profilowanie,
pseudominizacja,
administrator,
współadministratorzy,
podmiot przetwarzający,
odbiorca danych.

09.30 – 11.00

III. Zasady oraz podstawy przetwarzania danych osobowych.
•
•
•
•
•
•

•

zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
ograniczenie celu,
prawidłowość,
ograniczenie przechowywania,
integralność i poufność,
rozliczalność,
podstawy przetwarzani danych osobowych.

PRZERWA KAWOWA

11.00 – 11.15
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MODUŁ II
I. Prawa osób, których dane dotyczą.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),
prawo dostępu do danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu,
prawo do niepodlegania profilowaniu,
zasada przejrzystości.

II. Status inspektora ochrony danych.
•
•
•
•

wymagania względem inspektora ochrony danych,
pozycja IOD,
zadania IOD,
odpowiedzialność IOD.

III. Obowiązki administratora.
•
•

•
•
•
•
•
•

LUNCH

pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych –wymienienie
obowiązków administratora:
bezpieczeństwo przetwarzania,
o szacowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których
dane są przetwarzane,
o ocena skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection
Impact Assessment, DPIA),
o uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz
domyślna ochrona danych (ang. Privacy by Design, Privacy by
Default),
o wdrożenie i utrzymanie odpowiednich środków
organizacyjnych i technicznych
dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
przetwarzanie danych z upoważnienia administratora lub podmiotu
przetwarzającego,
rejestrowanie czynności przetwarzania,
identyfikacja naruszeń ochrony danych,
zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego,
zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach.

11.15 –13.00

13.00 – 13.30
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MODUŁ III
II. Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych).
•
•
•

Wybór podmiotu przetwarzającego przez administratora,
Obowiązki podmiotu przetwarzającego,
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

13.30 – 15.00

III. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PRZERWA KAWOWA

15.00 – 15.15

MODUŁ IV
I. Przeprowadzenie procesu wdrożenia i utrzymanie zgodności z przepisami
RODO.
II. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
III.Działania Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
•
•
•

postępowania kontrolne,
administracyjne kary pieniężne
certyfikacja i akredytacja.

15.15 – 17.15

IV. Funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych – podsumowanie
szkolenia.

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

17.15 – 17.30

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ
Za pomocą formularza rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej
lub telefonicznie: 22 740 99 99, 690 004 852
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:
• 650 zł netto (799,50 zł brutto),
• 650 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 (do użytku wewnętrznego w Państwa firmie lub urzędzie)
Zaznacz miejsce i datę szkolenia:































Warszawa - 11 IX 2019 r. (środa)
Łódź - 12 IX 2019 r. (czwartek)
Radom - 13 IX 2019 r. (piątek)
Konin - 16 IX 2019 r. (poniedziałek)
Zielona Góra - 17 IX 2019 r. (wtorek)
Poznań - 18 IX 2019 r. (środa)
Bydgoszcz - 19 IX 2019 r. (czwartek)
Piła - 20 IX 2019 r. (piątek)
Wrocław - 23 IX 2019 r. (poniedziałek)
Kraków - 24 IX 2019 r. (wtorek)
Katowice- 25 IX 2019 r. (środa)
Warszawa - 25 IX 2019 r. (czwartek)
Wałbrzych - 26 IX 2019 r. (piątek)
Słupsk - 01 X 2019 r. (wtorek)
Gdańsk - 02 X 2019 r. (środa)
Szczecin - 03 X 2019 r. (czwartek)
Toruń - 04 X 2019 r. (piątek)
Zamość - 07 X 2019 r. (poniedziałek)
Lublin - 08 X 2019 r. (wtorek)
Warszawa - 09 X 2019 r. (środa)
Białystok - 10 X 2019 r. (czwartek)
Łódź - 11 X 2019 r. (piątek)
Zielona Góra -14 X 2019 r. (poniedziałek)
Kalisz - 15 X 2019 r. (wtorek)
Poznań - 16 X 2019 r. (środa)
Piła - 17 X 2019 r. (czwartek)
Koszalin- 18 X 2019 r. (piątek)
Częstochowa -21 X 2019 r. (poniedziałek)
Kraków - 22 X 2019 r. (wtorek)































Katowice- 23 X 2019 r. (środa)
Wrocław - 24 X 2019 r. (czwartek)
Opole - 25 X 2019 r. (piątek)
Konin - 28 X 2019 r. (poniedziałek)
Zielona Góra - 29 X 2019 r. (wtorek)
Warszawa - 30 X 2019 r. (środa)
Bydgoszcz - 31 X 2019 r. (czwartek)
Konin - 04 XI 2019 r. (poniedziałek)
Olsztyn -04 XI 2019 r. (poniedziałek)
Radom - 05 XI 2019 r. (wtorek)
Słupsk - 05 XI 2019 r. (wtorek)
Warszawa - 06 XI 2019 r. (środa)
Gdańsk - 06 XI 2019 r. (środa)
Łódź - 07 XI 2019 r. (czwartek)
Koszalin - 07 XI 2019 r. (środa)
Toruń - 08 XI 2019 r. (czwartek)
Piła - 08 XI2019 r. (piątek)
Bydgoszcz - 12 XI 2019 r. (wtorek)
Lublin - 13 XI 2019 r. (środa)
Białystok- 14 XI 2019 r. (czwartek)
Częstochowa -18 XI 2019 r. (poniedziałek)
Szczecin- 19 XI 2019 r. (piątek)
Katowice- 20 XI 2019 r. (środa)
Warszawa - 20 XI 2019 r. (środa)
Wrocław - 21 XI 2019 r. (czwartek)
Zielona Góra -25 XI 2019 r. (poniedziałek)
Kalisz - 26 XI 2019 r. (wtorek)
Poznań - 27 XI 2019 r. (środa)
Piła - 28 XI 2019 r. (czwartek)

Nazwa podmiotu (do faktury):
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:




650 zł netto (799,5,50 zł brutto),
650 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.

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

SZKOLENIA DLA ADMINISTRATORÓW
Akredytowany Kurs IOD
DPIA i analiza ryzyka
Monitorowanie zgodności
Przepisy RODO w praktyce
Przygotowanie do kontroli UODO
RODO – z czym to się je… spotkanie eksperckie

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I ADMINISTRATORÓW
Dedykowane szkolenia zamknięte z ochrony danych osobowych
Dedykowane szkolenia zamknięte z bezpieczeństwa informacji
e-Szkolenie "w pigułce" najważniejsze zagadnienia
e-Szkolenie "meritum" wszystkie istotne zagadnienia
e-Szkolenie "dedykowane" dodatkowo bezpieczeństwo informacji - paczka SCORM
Przygotowanie do kontroli UODO

BEZPŁATNIE UDOSTĘPNIAMY
Blog dzielimy się swoją wiedzą
Interaktywny RODO Nawigator
Kalkulator wagi naruszeń
Poradnik "Jak przetwarzać dane osobowe? RODO poradnik dla przedsiębiorców"
FAQ najczęściej zadawane pytania z zakresu RODO

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Martyna Badowska
Koordynator ds. szkoleń
tel. 22 740 99 99
tel. kom. 690 004 852
e-mail: m.badowska@odo24.pl

