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Program szkolenia 
 

RODO w praktyce, najistotniejsze wymagania. Rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych dla MŚP. 

 
23 października 2019r. 

Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ulicy Bojkowskiej 37 w Gliwicach 
 
Czas trwania: 9.00 – 15.00 
Rejestracja:  8.30 – 8.55 

 
 

1. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych  

a. Rozporządzenie 2016/679 (RODO)  

b. Ustawa o ochronie danych osobowych  

c. Nowelizacja przepisów w związku z wprowadzeniem RODO (04.05.2019)  

2. Definicje i pojęcia  

a. Dane osobowe, czynności przetwarzania, odbiorca danych, przetwarzanie danych osobowych, powierzanie 
i udostępnianie danych osobowych, zabezpieczanie danych osobowych, kategorie danych osobowych, 
ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i inne. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych:  

a. Rozliczalności; zgodności z prawem; ograniczania celu; prawidłowości; minimalizmu; ograniczonej 
czasowości; integralności i poufności przetwarzania danych.  

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (omówienie z przykładami  

5. Urząd Ochrony Danych (, zasada działania, kompetencje, komunikacja z przedsiębiorcą, decyzje  
i kary). 

6. Obowiązki Administratora danych  

a. Obowiązek informacyjny (jak spełnić, kogo informować, w jakim zakresie); 

b. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania (prowadzenie i wypełnianie rejestrów czynności 
przetwarzania i rejestrów kategorii czynności przetwarzania). 

c. Obowiązek zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (z kim zawierać umowy 
powierzenia, jakie stosować zapisy, jakie obowiązki zostają nałożone na przedsiębiorcę z którym 
administrator zawarł taką umowę);  

d. Udostępnianie danych osobowych osobom/podmiotom uprawnionym (komu i na jakich zasadach można 
dane udostępnić; jak zabezpieczyć udostępniane dane);  

e. Obowiązek stosowania zabezpieczeń zgodnie z podejściem opartym na ryzyku (ocena ryzyka w systemach 
ochrony danych osobowych; ochrona przydatności w fazie projektowania; domyślna ochrona danych 
osobowych; ocena skutków przetwarzania danych osobowych);  

f. Dokumentacja ochrony danych osobowych (Polityka bezpieczeństwa i procedury operacyjne; upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych);  

g. Obowiązek realizacji przeglądów i uaktualniania zabezpieczeń (jak często i w jakim zakresie audytować 
system ochrony danych osobowych w organizacji);  

7. Realizacja praw osób, których dane dotyczą i ich dokumentowanie;  

8. Identyfikacja i zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych;  
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9. Odpowiedzialność (służbowa, cywilna, administracyjna, karna) w zakresie przetwarzania danych osobowych.  

10. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie: 

a. Ochrona danych osobowych pracowników (m.in.: monitorowanie pracy, badania trzeźwości, ocena pracy, 
informacje o niekaralności, weryfikacja przy zatrudnieniu) 

b. Ochrona danych osobowych a monitoring wizyjny pracodawcy 

c. Ochrona danych osobowych a Marketing usług przedsiębiorcy 

d. Zabezpieczanie danych osobowych w organizacji – omówienie z przykładami. 

 
   

 
 
 
Ze szkolenia dowiedzą się Państwo m.in. jakie przepisy prawa odpowiadają za ochronę danych osobowych i jakie 
stawiają wymagania przedsiębiorcom. Jakie dane osobowe i w jaki sposób może przetwarzać przedsiębiorca? Jaką 
dokumentację ochrony danych osobowych powinien prowadzić? Kiedy  można stosować zgodę jako podstawę 
prawną przetwarzania danych osobowych klientów/pracowników?  Jak wykonywać obowiązek informacyjny (kogo 
informować o przetwarzaniu danych osobowych i w jaki sposób)? Z kim należy zawrzeć umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych? Jakie naruszenia zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jak się to 
robi ? Jak zabezpieczyć dane przetwarzane w firmie? 
 
 
 

Prowadzący: Robert Radko – prawnik, absolwent studiów prawno-informatycznych UKSW na kierunku ochrona 
danych osobowych i informacji niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Audytor Systemów Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji/Ciągłości Działania, Trener prowadzący szkolenia z zakresu ochrony danych 
osobowych/bezpieczeństwa informacji. Z branżą ochrony danych osobowych związany od 2006r. W ramach 
praktyki zawodowej odpowiedzialny za przeszkolenie wielu osób oraz wdrożenie wielu systemów ochrony danych 
osobowych w podmiotach sektora publicznego i prywatnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


