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REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
najnowsze zmiany 

TERMIN: 

5 maj 2017r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23% VAT 
DO 28.04.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY –  wykładowców zapewnia Kancelaria Prawna Tomasz Osiej 
oraz firma doradcza Omni Modo - eksperci  
w ochronie danych osobowych. 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 1. Wprowadzenie: 

 cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych 

osobowych – dlaczego reforma jest konieczna 

 zmiana podejścia do ochrony danych osobowych 
2. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych:  

 bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia, a wymóg jego 
transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich  

 wejście w życie a obowiązywanie – czyli „jak rozumieć” prawo unijne 
 kto odpowiada za wdrożenie ogólnego rozporządzenia 
 wstępny projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych 

osobowych – omówienie zmian: 
 najważniejsze założenia  
 Urząd Ochrony Danych Osobowych zastępujący Biuro GIODO 
 czego jeszcze nie ma w projekcie i jego ocena.  
   kiedy możemy spodziewać się nowej ustawy o ochronie danych 

osobowych? 
3. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych:  
 nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz 

wrażliwych 

 obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych 
osobowych na ich ochronę 

 nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego 

 audyty należytej ochrony danych osobowych 

 zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. 
privacy by design oraz domyślna ochrona danych 

 wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku 
administratorów (Grupy spółek) 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

28.04.2017 



 dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych 

 nowe zasady powierzania danych osobowych 

 nowe zasady nadzoru nad zapewnieniem ochrony danych os. 

 obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych os. 
4. ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych (DPO): 

 status prawny inspektora ochrony danych 

 wyznaczenie ABI – obowiązek czy uprawnienie 
 powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych 

 gwarancje niezależności 
 nowe zadania inspektora ochrony danych 

 dlaczego inspektor ochrony danych to nie to samo co ABI – z punktu 
widzenia wieloletnich doświadczeń kancelarii 

5. Wybrane zagadnienia: 

 przetwarzanie danych osobowych dzieci 

 jak zgoda wyrażona przez dziecko uznana będzie za zgodna  
z prawem – przesłanki wyrażenia zgody i warunki uznania jej za 
legalną 

 profilowanie 

 współpraca w sprawach ochrony danych osobowych 

 kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych 

 nowe zasady odpowiedzialności cywilnej za naruszenie zasad 
ochrony danych osobowych 

 kodeksy postępowania z danymi osobowymi 

 akredytacja i certyfikacja  - czyli kto i na jakich zasadach może je 
inicjować i przeprowadzać?   

 nowe zasady transferu danych do państw trzecich ze szczególnym 

uwzględnieniem Tarczy Prywatności 
6. Zakończenie: 

 jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być 

stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić 

 najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do 

uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu 

 podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych 

osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony 
danych (rewizja dyrektywy o e-prywatności). 

7. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


