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SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY LOKALIZACJI 

 Kompleksowe usługi z zakresu ochrony danych osobowych  

i bezpieczeństwa informacji (str. nr 8) 

https://odo24.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych-warsztaty-wdrozenie-rodo
https://odo24.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych-warsztaty-wdrozenie-rodo


 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony 

danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011) oraz sposoby przeprowadzania DPIA, uwzględniające 

wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (WP 248), wydane przez Grupę Roboczą art. 

29, dzięki czemu będzie w stanie zaplanować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji. 

DZIĘKI WARSZTATOM NAUCZYSZ SIĘ 

• planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,  

• przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych, 

• opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,  

• formułować rekomendacje działań korekcyjnych i korygujących, 

• klasyfikować zasoby służące do przetwarzania danych osobowych,  

• oceniać, które operacje przetwarzania wiążą się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych, 

• przeprowadzać proces oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),  

• dokumentować przeprowadzane czynności (zgodnie z  zasadą rozliczalności), 

• planować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji.   

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 "Wielowymiarowy audyt biznesowy – wartość 

dodana dla organizacji i interesariuszy" lub "Ochrona danych osobowych. Praktyczny przewodnik dla 

przedsiębiorców" 

 

 

 

https://vimeo.com/310315670
https://odo24.pl/jak-przetwarzac-dane-osobowe-poradnik-dla-przedsiebiorcow
https://odo24.pl/jak-przetwarzac-dane-osobowe-poradnik-dla-przedsiebiorcow
https://odo24.pl/rodo-nawigator
https://odo24.pl/odo-nawigator
https://odo24.pl/e-learning/ochrona-danych-osobowych-poziom-sredni
https://odo24.pl/dokumentacja/szkolenie-dla-iod
http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3035/wielowymiarowy-audyt-biznesowy-wartosc-dodana-dla-organizacji-i-interesariuszy
http://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3035/wielowymiarowy-audyt-biznesowy-wartosc-dodana-dla-organizacji-i-interesariuszy
https://odo24.pl/ksiazka-ochrona-danych-osobowych-praktyczny-przewodnik
https://odo24.pl/ksiazka-ochrona-danych-osobowych-praktyczny-przewodnik


 

 
 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

DZIEŃ I 

AUDYT ZGODNOŚCI  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. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytem (m.in.): 

• audyt i jego rodzaje,  

• kryterium audytu, 

• dowód z audytu, 

• kompetencje,  

• zespół audytowy, 

• plan audytu,  

• zakres podmiotowy oraz przedmiotowy audytu, 

• ustalenia z audytu, 

• stopień spełnienia kryterium audytu (ćwiczenie), 

• wnioski z audytu, 

• działania korekcyjne i korygujące. 

II. Zasady audytowania: 

• rzetelność, 

• uczciwe przedstawienie wyników, 

• należyta staranność zawodowa, 

• poufność, 

• niezależność, 

• podejście oparte na dowodach. 

9.30 – 11.00 

Przerwa kawowa 11.00 – 11.15 

MODUŁ II  
 

I. Ustalanie struktury odpowiedzialnej za przeprowadzanie audytu 

• ustalenia proceduralne,  

• wybór członków zespołu audytującego,  

• harmonogram prac. 

II. Przygotowanie działań audytowych 

• określenie wykonalności audytu, 

• przygotowanie planu audytowego (omówienie wzoru), 

• przydzielenie pracy zespołowi audytującemu, 

• przygotowanie dokumentów roboczych, 

• inicjowanie audytu, 

• przebieg procesu audytowania.  

11.15 –13.00 
 

Lunch 13.00 – 13.30 



 

 
 

 

MODUŁ III  
 

I. Działania audytowe 

• spotkanie otwierające 

• przegląd dokumentacji podczas przeprowadzania audytu, 

• komunikowanie się podczas audytu, 

• wyznaczenie roli i odpowiedzialność przewodników i obserwatorów, 

• zbieranie i weryfikowanie informacji (ćwiczenie), 

• badanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych (ćwiczenie),  

• opracowanie ustaleń z audytu, 

• przygotowanie wniosków z audytu (ćwiczenie), 

• spotkanie zamykające. 

13.30 – 15.00 

MODUŁ IV  

I. Działania poaudytowe   

• przygotowanie raportu z audytu (omówienie wzoru). 

• rozpowszechnienie raportu z audytu. 
15.00 – 16.30 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 16.30 – 17.00 

 

DZIEŃ II 

OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) ORAZ 
ANALIZA RYZYKA   

GODZINY   

MODUŁ I  

 

I Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem ochrony danych osobowych 

• podstawowe pojęcia, 

• organizacja procesu szacowania ryzyka,  

• omówienie wybranych metodyk szacowania ryzyka. 

• niezbędne elementy procesu DPIA,  

II. Badanie kontekstu przetwarzania danych osobowych. 

• ćwiczenia z zakresu określania kontekstu procesu szacowania ryzyka: 
o ustalanie kontekstu zewnętrznego,  
o ustalanie kontekstu wewnętrznego. 

III. Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko według RODO/GDPR. 
 

9.00 – 11.00 

Przerwa kawowa 11.00 – 11.15 



 

 
 

 

MODUŁ II  

 

I. Co to jest ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)? 

• cel wykonania DPIA, 

• sytuacje, w których przeprowadzenie DPIA jest obligatoryjne, 

• niezbędne elementy procesu DPIA, 

• inwentaryzacja procesów przetwarzania, 

• ustalenie zasobów związanych z przetwarzaniem wiążącym się z dużym 

prawdopodobieństwem spowodowania wysokiego ryzyka naruszenia praw 

lub wolności osób fizycznych. 

II. Wykonanie oceny skutków dla ochrony danych oraz szacowanie ryzyka dla zasobu 
przetwarzającego dane osobowe.  

• cel szacowania ryzyka, 

• korzyści z wykonania szacowania ryzyka, 

• kryteria oceny ryzyka, 

• szacowanie ryzyka, 

• poziom ryzyka. 

11.15 – 13.00 

Lunch 13.00 – 13.30 

MODUŁ III  

 
I. Ćwiczenia z zakresu wykonania analizy ryzyka. 

• szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, 

• identyfikacja podatności, 

• identyfikacja istniejących zabezpieczeń, 

• identyfikacja efektywności istniejących zabezpieczeń, 

• szacowanie następstw, 

• identyfikacja ryzyka, 

• określanie poziomu ryzyka, 

• określanie progu akceptowalności ryzyka. 

II. Ćwiczenia z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń. 

• ustalenie wartości ryzyka procesu dla zasobu, 

• oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, 

• identyfikacja podatności,  

• identyfikacja istniejących zabezpieczeń,  

• identyfikacja efektywności istniejących zabezpieczeń, 

• szacowanie następstw,  

• identyfikacja ryzyka,  

• określanie poziomu ryzyka, 

• określanie progu akceptowalności ryzyka. 

13.30 – 15.30 



 

 
 

 

MODUŁ IV  

 

I. Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem. 

• obniżanie ryzyka, 

• redukcja ryzyka, 

• uniknięcie ryzyka, 

• transfer ryzyka. 

II. Konsultacje z organem nadzorczym 

• zakres informacji dla organu nadzorczego, 

• uprawniania organu nadzorczego. 

15.30 –16.30 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW 16.30 – 16.45  

 

 
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 warsztatach wynosi:  

• 1650 1237 zł (25% rabatu do 31.08.2020 r.)  

• 1650 1237 zł (25% rabatu do 31.08.2020 r.)  

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 warsztatów. 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 
 

https://odo24.pl/regulamin-szkolenia.html
https://odo24.pl/regulamin-szkolenia.html


 

 
 

 
FORMULARZ UCZESTNICTWA (do użytku wewnętrznego w Państwa firmie lub urzędzie) 

 
 

 
Zaznacz miejsce i datę szkolenia: 
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Nazwa podmiotu (do faktury): 

 

Adres (do faktury):  

NIP:  

 Tel.: 

 E-mail: 

1. Imię i nazwisko, Stanowisko: 

2. Imię i nazwisko, Stanowisko: 

3. Imię i nazwisko, Stanowisko: 

 

 

 

 

 

…………………..…………………………………………… 

Data i podpis osoby kierującej uczestnika na szkolenie 

 



 

 

NASZE SZKOLENIA  

OTWARTE 

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

 

ZAMKNIĘTE 

Bezpieczeństwo informacji 
Ochrona danych osobowych 
Kontrola UODO 

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 

Baza wiedzy 
Biuletyn informacyjny 
RODO Nawigator 
RODO migawka 

 

NARZĘDZIA: 
Kalkulator analizy ryzyka 
Kalkulator wagi naruszeń 

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. 

https://akredytowany-kurs-iod.pl/
https://odo24.pl/szkolenia/szacowanie-ryzyka-rodo
https://odo24.pl/szkolenia/przepisy-dodo-w-praktyce
https://odo24.pl/szkolenia/jak-przygotowac-sie-do-kontroli-uodo
https://odo24.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych-warsztaty-wdrozenie-rodo
https://odo24.pl/szkolenia/rodo-w-hr
https://odo24.pl/szkolenia/rodo-w-it
https://odo24.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych-rozporzadzenie-eu
https://odo24.pl/szkolenia/spotkanie-eksperckie
https://odo24.pl/szkolenia/szkolenia-stacjonarne-bi
https://odo24.pl/szkolenia/zamkniete-rodo
https://odo24.pl/szkolenia/przygotowanie-do-kontroli-rodo
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https://odo24.pl/e-learning/ochrona-danych-osobowych-szkolenia-DODO
https://odo24.pl/e-learning/ochrona-danych-osobowych-poziom-sredni
https://odo24.pl/e-learning/ochrona-danych-osobowych-szkolenia-premium
https://odo24.pl/e-learning/ochrona-danych-osobowych-poziom-podstawowy
https://odo24.pl/oferta/audyt-zgodnosci-rodo
https://odo24.pl/oferta/wsparcie-ochrona-danych-osobowych
https://odo24.pl/oferta/szacowanie-ryzyka-rodo
https://odo24.pl/oferta/wsparcie-prawne
https://odo24.pl/oferta/przejecie-funkcji-iod
https://odo24.pl/oferta/wdrozenie-rodo
https://odo24.pl/oferta/bezpieczenstwo-informacji-szbi-iso-27001
https://odo24.pl/oferta/bezpieczenstwo-it
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https://odo24.pl/oferta/cyberbezpieczenstwo
https://odo24.pl/najczesciej-zadawane-pytania-faq
https://odo24.pl/biuletyn
https://odo24.pl/rodo-nawigator
https://odo24.pl/rodo-migawka
https://odo24.pl/kalkulator-analizy-ryzyka
https://odo24.pl/kalkulator-wagi-naruszen-ochrony-danych-osobowych
https://odo24.pl/jak-przetwarzac-dane-osobowe-poradnik-dla-przedsiebiorcow
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https://odo24.pl/zasady-ochrony-danych-osobowych
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