
 

 

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
ZMIANY OD 25.05.2018r.  

Jak chronić dane osobowe w procesach kadrowych 
zgodnie z RODO 

TERMIN: 

5 czerwiec 2018 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 430 PLN 

PROMOCJA!!! 
330 PLN + 23% VAT 

DO 29.05.2018 

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 –  absolwentka Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, studiów podyplomowych  
w  Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod 
auspicjami Polskiej Akademii Nauk w zakresie Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji, Specjalista ds. ochrony danych 
osobowych, ABI, posiada certyfikat Audytora wiodącego PN-
ISO/IEC 27001, szkoleniowiec, konsultant ds. ochrony danych 
osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, praktyk  
z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym  
i prywatnym. 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Kierunki zmian w ochronie danych osobowych 

a. zakres podmiotowy, czyli kogo dotyczą nowe przepisy RODO? 

b. nowa ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy 

wprowadzające, a działanie komórek kadrowych, 

c. wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w zakresie przetwarzania danych 

przez pracodawców, 

d. obecne przepisy prawa pracy na gruncie krajowym, a brak 

spójności. 

2. Wpływ rozporządzenia ogólnego na przetwarzanie danych 

osobowych przez pracodawców – nowe definicje, zadania.  

a. pojęcie danych osobowych, szczególnych kategorii danych 

osobowych, pseudonimizacja danych,  

b. podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, 

c. pojęcie administratora danych osobowych, obowiązki, 

d. pojęcie przetwarzania danych osobowych, zbioru danych, 

e. podmioty przetwarzające i ich obowiązki, outsourcing kadrowy czyli 

umowy powierzenia wg zasad zgodnych z RODO, 

f. ochrona danych pracownika zgodna z zasadą ochrony danych  

w fazie projektowania i domyślności, 
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g.  nowy, poszerzony zakres obowiązku informacyjnego, 

h. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamianie 

osoby, do której dane osobowe należą o naruszeniu, praktyczne 

przykłady co może stanowić naruszenie. 

3. Przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji, w trakcie 

trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia, praktyczne 

wskazówki. 

a. Art. 221 Kodeksu pracy, a  RODO, czyli jakie dane może zbierać od 

kandydata podczas rekrutacji przyszły pracodawca? Badania 

wstępne, przykładowe zgody pracowników na przetwarzanie ich 

danych osobowych, kiedy trzeba taką zgodę pozyskać? zapytanie  

o niekaralność- omówienie problematycznych zagadnień,  

b. Jakie dane wrażliwe może pozyskać pracodawca od pracownika, 

zgodnie z RODO?, prawo wglądu do dokumentacji, adekwatność, 

merytoryczna poprawność danych osobowych,  

c. przechowywanie danych pracownika po zakończeniu współpracy,  

a prawo do bycia zapomnianym,  

4. Nowe technologie w zatrudnieniu: monitoring wizyjny pracownika, 

dane biometryczne, aktywność komputerowa, geolokalizacja. 

5. Udostępnianie danych pracownika: ZFŚS, związki zawodowe, sąd, 

policja, OPS. 

6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach grupy  

kapitałowej. 

7. Nowa dokumentacja wewnętrzna zgodnie z RODO, rejestr 

czynności, zgłaszanie incydentów, nowe upoważnienia do 

przetwarzania danych osobowych. 

8. Inspektor ochrony danych osobowych – nowe zadania/obowiązki  

i odpowiedzialność. 

9. Kary za naruszenie regulacji RODO. 

10. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 

 

 
 
 
 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


