SZKOLENIE
„Ochrona danych osobowych wymogi
RODO (GPRD) oraz
projekt ustawy”
___________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Szacowanie zasobów informacyjnych.
a) identyfikacja danych osobowych w zasobach papierowych i informatycznych –
kształtowanie się,
b) identyfikacja i aktualizacja zbiorów danych osobowych po 25 maja 2018 r.,
c) pseudonimizacja ,a anonimizacja – wyzwania w świetle RODO.
2. Szacowanie form i rodzajów procesów przetwarzania danych osobowych.
a) przetwarzanie danych w zbiorach i poza zbiorami,
b) ocena sposobów przetwarzania w świetle analizy ryzyka,
c) rodzaje przetwarzania danych osobowych – nowe definicje po 25 maja 2018 r.,
d) przetwarzanie zautomatyzowane – profilowanie – warunki i wyłączenia,
e) ograniczenie przetwarzania – metody i przesłanki stosowania ograniczenia
przetwarzania,
f) przetwarzanie z upoważnienia ,a przetwarzanie z mocy przepisów prawa,
g) rejestrowanie czynności przetwarzania –- forma, zakres i treść rejestru czynności
przetwarzania oraz wyłączenia podmiotowe – treść i zakres rejestru czynności
przetwarzania.
4. Przegląd przesłanek dopuszczalnego przetwarzania danych
a) analiza klauzul zgód i innych przesłanek przed i po 25 maja 2018 r. kierunki zmian
w propozycjach Ministerstwa Cyfryzacji,
b) zasada minimalizacji danych i proporcjonalności
 kopiowanie i skanowanie dokumentów tożsamości,
a) przegląd umów pod kątem adekwatności pozyskiwanych danych osobowych,
b) praktyczne podejście do zasady rozliczalności,
c) marketing w spółkach - RODO ,a ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) analiza ryzyk związanych z niewłaściwym zarządzaniem danymi pracowników:
 - przetwarzanie danych służbowych i prywatnych pracowników,
 - dane pracowników, a zarządzanie kryzysowe,
 - kontrola elektroniczna,
 - biometria w stosunkach pracy,
 - relacje pracodawcy z innymi podmiotami – dopuszczalne przepływy danych
wewnętrzne i zewnętrzne,
 - systemy informowania o nieprawidłowościach ,
e) wnioski o udostępnienie danych – kształtowanie i tryb rozpoznawania:
 - w związku z tajemnicami prawnie chronionymi,
 - w związku z żądaniami w trybie RODO,
 - w związku z przekazywaniem do państw trzecich,
 - w związku z prawem dostępu do informacji publicznej ,
 - udostępnienie w celu realizacji działalności prasowej.

5. Zawieranie umów powierzenia w praktyce.
a) zakres i cel powierzenia – zmiany po 25 maja 2018 r.,
b) istota tzw. podpowierzenia – ryzyka związane z tzw. powierzeniem w chmurze,
c) kontrola i audyt przetwarzającego przez administratora,
d) najczęstsze błędy przy kształtowaniu umów powierzenia,
e) orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umów
powierzenia.
6. Przegląd klauzul informacyjnych.
a. klauzule obowiązku informacyjnego – nowy zakres po 25 maja 2018 r.,
b. tryb realizacji uprawnień kontrolnych przez podmioty danych,
c. rozpatrywanie wniosków podmiotów danych w zakresie prawa do bycia
zapomnianym, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do kopii danych,
prawa i in. nowych praw z RODO,
d. prawo do przenoszenia danych – wyzwania technologiczno-organizacyjne przed
zakładami chemicznymi – zalecenia Grupy Roboczej art. 29,
e. aktualność obowiązku informacyjnego spełnionego przed 25 maja 2018 r. wobec
klientów kontynuujących umowy po 25 maja br. i klientów archiwalnych,
f. informowanie o naruszeniach podmiotów danych i GIODO – praktyczne
wskazówki przy tworzeniu rejestru naruszeń.
7. Bezpieczeństwo danych w politykach ochrony danych osobowych.
a) analiza zagrożeń i ocena ryzyka w procesach przetwarzania danych drogą
tradycyjną i w systemach informatycznych
 privacy by design i privacy by default
 praktyczne podejście do zasady uwzględniania ochrony danych w fazie
projektowania – privacy impact assesment
 ocena skutków dla ochrony danych – zakres i treść w politykach bezpieczeństwa
b) procedura zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu oraz informowania o
naruszeniach podmiotów danych:
 - zgłaszanie naruszeń u administratora danych i przetwarzającego,
 - współpraca z organem nadzorczym przy budowaniu polityk ochrony danych,
 - zautomatyzowane podejmowanie decyzji – profilowanie – warunki
dopuszczalności,
 - biometria ,a bezpieczeństwo,
 - przetwarzanie krajowego numeru identyfikacyjnego – PESEL ,a bezpieczeństwo
danych
c) wyzwania przed IOD – inspektorem ochrony danych w świetle RODO,
 - realizacja zadań ,a kontrola audytorska,
 - sposób realizacji kontroli IOD u administratora i przetwarzającego,
 - proces opiniowania przez IOD polityk ochrony danych i innych dokumentów
przed ich wdrożeniem i na etapie ich stosowania,
d) praktyczne wskazówki dla aktualizacji polityk bezpieczeństwa i instrukcji
zarządzania systemem informatycznym – stosowanie norm, a RODO,
e) zalecenia Grupy Roboczej art. 29 w zakresie bezpieczeństwa danych.

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA:
Metody szkoleniowe - szkolenie będzie prowadzone metodami dobranymi do
efektywnego kształcenia osób dorosłych: w formie teoretycznej oraz w formie
praktycznych warsztatów (prezentacja multimedialna, wykład, dyskusja, case study,
konsultacje).
TRENER:
Rafał Nalewajko - audytor posiadający certyfikaty Audytora Wiodącego w zakresie
bezpieczeństwa – norma ISO/IEC 27001, audytor wewnętrzny w
zakresie ciągłości działania ISO/IEC 22301 audytor wewnętrzny w
zakresie zarządzania ryzykiem ISO/IEC 31000 oraz ukończone studia
w zakresie ochrony danych osobowych., trener, specjalista z zakresu
oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego; posiada szeroką
wiedzę oraz kilkunastoletnie doświadczenie w ramach wdrażania
procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji zarówno w
instytucjach państwowych, jak i firmach prywatnych o różnorodnym
zakresie działalności. członek Stowarzyszenia Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji (SABI)
ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Czas trwania szkolenia wynosi: 5h

Z poważaniem
Rafał Nalewajko
tel. 668028173
email:rafal.nalewajko@formica.com.pl

