
 

 

 

 

 

 

RODO A PRAKTYKA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH  

z uwzględnieniem nowej ustawy o zmianie niektórych ustaw  
w związku z zapewnieniem stosowania RODO -  
omówienie najczęściej popełnianych błędów 

TERMIN: 

26 kwiecień 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
RZESZÓW WOJEWÓDZKI 
DOM KULTURY 
Ul. Stefana Okrzei 7 
CENA: 450 PLN 

PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 

DO 19.04.2019 

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 RODO, ustawa  
o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające, czyli 
„nowa” ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku  
z zapewnieniem stosowania RODO, a procesy kadrowe, zmiany  
w Kodeksie pracy, ustawie o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych; powiemy Ci  jakie zmiany musisz wprowadzić, aby 
przetwarzać dane w zgodzie z przepisami;  
 

2. Wpływ rozporządzenia ogólnego na przetwarzanie danych osobowych 
przez pracodawców  – nowe definicje, zadania, jakie czynności 
(procesy) przetwarzania odbywają się w kadrach?;  
 

a) Pojęcie danych osobowych, szczególnych kategorii danych osobowych, 
które  z nich  przetwarza pracodawca, dowiesz się czy może je 
przetwarzać i na jakiej podstawie? 
 

b) Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez 
pracodawcę, pojęcie    przetwarzania danych osobowych, nauczymy 
Cię jak przetwarzać dane      pracowników zgodnie z prawidłowymi 
podstawami prawnymi,  
 

c) Podmioty przetwarzające (BHP, obsługa kadrowo-płacowa) czyli 
realizacja obowiązku podpisania umowy powierzenia wg zasad 
zgodnych z RODO, powiemy Ci, z kim taką umowę należy podpisać  
i dlaczego,  
 

3. Przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji, w trakcie 
trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia, praktyczne 
wskazówki:  

PROMOCJA DLA 
ZGŁOSZEŃ DO 

19.04.2019 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

a) Kodeks pracy, a  RODO, czyli jakie dane może zbierać od kandydata 
podczas rekrutacji, zatrudnienia oraz ustaniu stosunku pracy 
pracodawca?, kwestionariusze dla kandydata do pracy i pracownika, 
zakres zbieranych w nich danych na każdym etapie, omówisz 
zagadnienie wspólnie z prowadzącym, omówienie kwestii 
problemowych; powiemy Ci jakie dane możesz gromadzić a jakich 
przetwarzać Ci nie wolno; gdzie potrzebna zgoda?  
 

b) Realizacja praw osób, do których dane należą w tym kandydata, 
pracownika oraz innych osób, których dane przetwarzasz; prawo 
wglądu do dokumentacji, adekwatność, merytoryczna poprawność 
danych osobowych, przechowywanie danych pracownika po 
zakończeniu współpracy, a prawo do bycia zapomnianym  z RODO, 
omówisz z prowadzącym jak realizować prawa kandydatów  
i pracowników  i czy zawsze można je zrealizować;  
 

4. Nowy, poszerzony zakres obowiązku informacyjnego dla 
pracownika, czy jest konieczny? Kogo trzeba poinformować  
o przetwarzaniu jego danych osobowych  u pracodawcy? Pokażemy Ci 
przykładową klauzulę informacyjną dla pracownika. 
 

5.  Nowe technologie w zatrudnieniu: monitoring wizyjny pracownika, 
monitoring poczty służbowej, inne formy prowadzenia monitoringu 
przez pracodawcę, powiemy Ci jakie zmiany przygotowało dla nas 
RODO, przepisy wprowadzające oraz jaki wobec tego powstaje 
obowiązek dla pracodawcy wobec pracownika?; podamy przykłady 
zapisów odnośnie monitoringu;  
 

6. Udostępnianie danych pracownika np. ZFŚS, związki zawodowe, sąd, 
policja;  
 

7. Nowa dokumentacja wewnętrzna zgodnie z RODO, rejestr czynności 
(procesów) przetwarzania, nowe upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych, ewidencja upoważnień, klauzula o zachowaniu 
poufności, czy trzeba tą dokumentację posiadać,  z czego to wynika; 
  

8.  Praktyczne sposoby zabezpieczenia danych osobowych, praktyczne 
przykłady zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych;  
 

9. Rola Inspektora Ochrony Danych, zadania i obowiązki Inspektora 
wobec struktur zajmujących się gospodarowaniem zasobem ludzkim; 
 

10. Kary za naruszenie regulacji RODO, sposób, terminy przeprowadzania  
kontroli, pierwsze pokontrolne fakty.   

 

 

 

 

 

 

 
 

     Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


