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„Ochrona danych osobowych w 2018 roku zgodnie z RODO” 
 

27-29 czerwca 2018 r. 

 
PIERWSZY DZIEŃ – 27.06.2018 r. 
 

do 10.30 Przyjazd, rejestracja, zakwaterowanie, serwis kawowy.  

10.30-11.00 
Otwarcie przedstawienie celów i programu szkolenia oraz 
autoprezentacja uczestników. 

Blok I – 3 godziny 

11.00-13.00 

Informacje wprowadzające na temat zmian w ochronie danych 
osobowych.  

• zmiany w definicjach; 

• zakres podmiotowy RODO i zakres przedmiotowy RODO; 

• zasady ochrony danych osobowych; 

• rozliczalność danych osobowych; 

Warunki dopuszczalności przetwarzania danych, w tym:  
• podstawa przetwarzania danych; 

• powierzenie przetwarzania danych; 

• cel przetwarzania danych; 

• udostępnianie danych osobowych; 

13.15-14.00 Obiad 

Blok II – 2 godziny 

14.00-15.30 

Prawa osób, których dane dotyczą:  

• realizacja prawa do przenoszenia danych osobowych; 

• realizacja prawa do bycia zapomnianym; 

• prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom 
podejmowanym w sposób automatyczny; 

• prawo dostępu do danych; 

• prawo do kopii danych; 

• prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; 

• prawo do sprostowania danych; 

Obowiązki informacyjne Administratora. 
 

15.30-16.00 Serwis kawowy 
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Blok III – 2 godziny 

16.00-17.30 

Inspektor Ochrony Danych (Administrator Bezpieczeństwa Informacji): 
• wymagania dla osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych; 

• obligatoryjne wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych; 

• obowiązki Inspektora Ochrony Danych;  

• umocowanie Inspektora Ochrony Danych. 

Bezpieczeństwo danych osobowych:  
• bezpieczeństwo przetwarzania; 

• obowiązki notyfikacyjne. 

18.00-19.00 Kolacja 

 
DZIEŃ DRUGI– 28.06.2018 r. 

8.00-9.00 Śniadanie 

Blok I – 5 godzin 

9.00-10.30 

Zmiany w polskich przepisach i inne projektowane regulacje: 
ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia 2016/679 oraz ustawa o ochronie danych osobowych 
 

10.30-11.00 Serwis kawowy 

11.00-13.15 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych: 

• kwalifikacje podmiotu, któremu powierza się przetwarzanie danych; 

• zapisy w umowie powierzenia; 

• odpowiedzialność podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie 
danych; 

 

13.15-14.00 Obiad 

Blok II – 3 godziny 

14.00-15.30 
Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania – przypadki 
zastosowania. 
 

15.30-16.00 Serwis kawowy 

16.00-16.45 

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych: 

• sankcje cywilne oraz administracyjne, w tym prawo do 
odszkodowania, kary pieniężne; 

• uprawnienia naprawcze organu nadzorczego. 

 

18.00-21.00 Kolacja 
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DZIEŃ TRZECI – 29.06.2018 r. 
 

8.00-8.30 Śniadanie 

Blok I – 5 godzin 

8.30-10.00 
Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania. 

Przygotowanie wzorcowej polityki ochrony danych. 
10.00-10.30 Serwis kawowy  

10.30-12.45 
Przygotowanie wzorcowych zapisów do umowy powierzenia przetwarzania. 

Przygotowanie klauzul informacyjnych. 

12.00-13.00 Obiad 

  


