
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
z omówieniem najważniejszych zmian, jakie wprowadza ogólne 
unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) 

 

TERMIN: 

12 wrzesień 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER - PRODRYN 
ul. Moniuszki 7 
CENA: 420 PLN 
PROMOCJA!!! 
320 PLN + 23% VAT 
DO 05.09.2016 
 

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. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych osobowych: 
 

 Od kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do 
tego przygotować,  

 zakres stosowania i podstawowe definicje zawarte w ustawie  
o ochronie danych osobowych,  

 nowe kategorie danych - identyfikatory sieciowe, dane 
biometryczne w  rozporządzeniu unijnym, 

 podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem 
danych wrażliwych – obecnie i pod rządami rozporządzenia, 

 zasady ochrony danych osobowych, 
 gdzie szukać informacji o ochronie danych osobowych 

 
2.  Administrator Danych - prawa i obowiązki: 
 

 obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku 
informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych 
oraz w rozporządzeniu? (case study), 

 prawo do kontroli Administratora danych wyrażone w art. 33 
ustawy o ochronie danych osobowych, 

 powierzenie przetwarzania- jak prawidłowo skonstruować 
umowę i dlaczego należy ją stosować? (case study), 

 nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie 
przetwarzania danych  przewidziane przez rozporządzenie, 

 odpowiedzialność Administratora Danych przy zawarciu umowy 
powierzenia  

 kiedy Administrator Danych może udostępnić dane osobowe  
(z uwzględnieniem użytkowników internetu), 

 prawa i obowiązki administratora  w kontekście przekształceń 
własnościowych (case study) 

 więcej niż jeden administrator danych osobowych 
 
 

 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

05.09.2016 



3.  Przetwarzanie danych kadrowych: 
 

 kandydaci do pracy - podstawy przetwarzania, obowiązek 
informacyjny 

 pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania 
danymi pracownika 

 przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy, 
pracowników i byłych pracowników. 

 dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne  
 obowiązek informacyjny wobec pracownika i jego rodziny,  

monitoring pracownika (case study) 
 udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma 

miejsce i jak legalnie to zrobić?   
 

4. Rejestracja/aktualizacja baz danych – rozwiązania obecne oraz 
przyszłe: 

 

 zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych w przypadku 
powołania ABI 

 jak wypełnić wniosek rejestracyjny (gdzie kryją się pułapki) 
 jakie zbiory danych nadal podlegają obowiązkowi rejestracji? 

 
5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – 

praktyka kontrolna: 
 

 kompetencje i zadania GIODO,  
 jak przygotować się do kontroli GIODO? (case study) 
 z praktyki Kancelarii jako pełnomocnika kontrolowanych   

 
6.Kompetencja GIODO – prowadzenie ogólnopolskiego rejestru 

ABI: 
 

 przebieg postępowania rejestracyjnego przed GIODO 
 Rejestr ABI  
 kontrola GIODO nad poprawnym sprawowaniem przez ABI  

zadań w organizacji 
 obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych 

osobowych przewidziany przez rozporządzenie 
 

7. Dane osobowe w działaniach marketingowych:  
 

 podstawa przetwarzania, rola obowiązku informacyjnego, 
 jak legalnie pozyskać dane z sieci, 
 e-commerce oraz portale społecznościowe a ochrona danych 

 
8. Zadania ABI a zadania DPO: 

 

 obecny status ABI, a zadania Inspektora Ochrony Danych 
(DPO) przewidywany przez rozporządzenie 

 Możliwość powołania ABI/DPO a wyjątki w których będzie 
trzeba powołać DPO  

 kto może zostać ABI? 
 usytuowanie, łączenie funkcji, zapewnienie ABI środków 

niezbędnych do pełnienia funkcji  
 



 nowe zadania: 
1. nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych 
2. nadzór nad dokumentacją 
3. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych  
z przepisami o ochronie danych osobowych 

4. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych 
5. prowadzenie regularnych audytów 
6. raportowanie  o nieprawidłowościach do zarządzających 

organizacją oraz do GIODO 
 problemy w pełnieniu funkcji ABI (case study) 

 
9.  Bezpieczeństwo danych: 
 

 fizyczne środki ochrony danych osobowych – z doświadczenia 
Kancelarii 

 jak powinny być zabezpieczone systemy informatyczne 
 polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne 

wymagane przez przepisy dokumenty – omówienie wzorcowej 
dokumentacji 

 dobre praktyki w zakresie ochrony informacji 
 zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, oraz 

najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu przetwarzania 
danych (case study) 
 

10.Zasady przekazywania danych osobowych do państwa 
trzeciego po nowelizacji. 

 
11.Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów 

ustawy: 
 

 odpowiedzialność wynikająca z ustawy (cywilna, karna, 
administracyjna) 

 kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych 
osobowych przewidziane w rozporządzeniu  
 

12. O czym trzeba wiedzieć: 
 

 wybrane orzeczenia 
 z naszej praktyki, przykłady naruszeń 
 GDPR – nowe mechanizmy certyfikacji, profilowanie, 

kodeksy postępowań z danymi  
 najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny 

do uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu  
  

13. Konsultacje, odpowiedzi na pytania. 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


