
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH  

 

TERMIN: 

30 czerwiec 2016 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER - PRODRYN 
ul. Moniuszki 7 
CENA: 400 PLN 
PROMOCJA!!! 
300 PLN + 23% VAT 
DO 23.06.2016 
 

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: 

I. Otwarcie szkolenia (wprowadzenie): 

 cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych 
osobowych  

 
II. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych: 
 
 jak przygotować się do daty w której rozporządzenie stanie się 

wiążące,  
 bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia do krajowych 

porządków prawnych,  
 dalszy los prawny ustawy o ochronie danych osobowych,  
 bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia a wymóg 

jego transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich,  
 polskie organy odpowiedzialne za wdrożenie ogólnego 

rozporządzenia  
 

III.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, 
 wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku 

administratorów (Grupy spółek), 
 nowe zasady powierzania danych osobowych, 
 obowiązek zgłoszenia GIODO przypadków naruszenia danych 

osobowych  

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

23.06.2016 



IV. ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych (DPO): 
 
 Status prawny inspektora ochrony danych, 
 Powołanie oraz odwołania inspektora ochrony danych, 
 Nowe zadania inspektora ochrony danych 
 
 
V. Wybrane zagadnienia: 
 
 Przetwarzanie danych osobowych dzieci,  
 Profilowanie,  
 Współpraca w sprawach ochrony danych osobowych, 
 Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych 

osobowych, 
 Kodeksy postępowania z danymi osobowymi,  
 Nowe mechanizmy certyfikacji w dziedzinie ochrony danych 

osobowych  
 
VI.  Zakończenie: 
 
 Ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych,  
 najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do 

uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu  

VII. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


