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PROCEDURA O OCHRONIE SYGNALISTÓW 

na podstawie analizy i oceny skutków w świetle RODO 
 
 
 

TERMIN: 

25 maj 2022 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE 

PROMOCJA!!! 
290 PLN + 23% VAT 
DO 20.05.2022 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- 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  – Administratywista. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 
Wykładowca akademicki. Ekspert z zakresu tworzenia dokumentacji 
oraz legislacji wewnętrznych aktów normatywnych pod względem  
technicznym i prawnym. Certyfikowany Audytor wiodącego Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  (SZBI); Audytor 
wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  
(SZBI) ISO/IEC 27001 wraz  z przeprowadzaniem Analizy ryzyka  
i oceny skutków wg RODO/ISO,  Inspektor Ochrony Danych   
w jednostkach samorządowych, państwowych i przedsiębiorstwach 
m.in. w sądach, urzędach, zakładach zdrowotnych, OPS-ach oraz 
placówkach oświatowych. 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

Szkolenie w formie warsztatów przeznaczone jest dla kierowników 
jednostek zobowiązanych do wprowadzenia procedury z zakresu 
ochrony danych osobowych sygnalistów, członków zespołów  
zajmujących się obsługą sygnalistów, Inspektorów Ochrony Danych 
Osobowych, Administratorów Systemu informatycznego, informatyków 
oraz innych osób zajmujących się ochroną sygnalistów. 
 
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w zakresie 
przeprowadzenia analizy i oceny ryzka w związku                        
z wprowadzeniem wewnętrznej procedury ochrony sygnalistów  
w świetle RODO. 
 
I. Zasady opracowania Procedury ochrony sygnalistów na 

podstawie analizy i oceny ryzyka  

1.Zapoznanie się z podstawami prawnymi w zakresie przeprowadzenia 
analizy i oceny skutków, (DPIA) w celu  
opracowania Procedury ochrony sygnalistów w tym  
z: 
 

a) DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.              w sprawie ochrony 
osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  

b) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 
L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1), zwanego dalej RODO; 

c) Wytycznymi Grypy Roboczej Art. 29 (powołana na mocy art. 29 
dyrektywy 95/46/WE); 

d) Wytycznymi  Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych 
zwanej dalej EROD; 

e) Wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwanym dalej 
UODO; 

f) Norma ISO/IEC 27001:2005 – Zarządzanie ryzykiem  
w bezpieczeństwie informacji; 

2. Szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w świetle RODO dla 
ochrony sygnalistów, w tym: 

a) Identyfikacja Ryzyka 
b) Określenie Właściciela Ryzyka 
c) Proces (Procesy) przetwarzania danych (zgodnie z RCPD) 
d) Kategoria Aktywów (Zasobów) 
e) Źródła ryzyka 
f) Wpływ zdarzenia na atrybuty (Poufność, Integralność, Dostępność) 
g) Stosowane środki organizacyjne i techniczne w identyfikacji ryzyka 
h) Identyfikacja skutków zdarzenia dla podmiotu 
3. Szacowanie skutków w świetle RODO dla ochrony sygnalistów 
4. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 
5. Kryteria akceptacji ryzyka oraz możliwe działania 
6. Prawdopodobieństwo zdarzenia ryzyka 
7. Konsekwencje zdarzenia ryzyka dla osoby fizycznej 
8. Poziom ryzyka 
9. Ocena ryzyka 
10. Postępowanie z Ryzykiem 
11. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) 
12. Monitorowanie i przeglądanie Oceny Ryzyka 

II. Zasady opracowanie Regulaminu ochrony sygnalistów 
opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny 
ryzyka. 
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały ze szkolenia m.in. Wzór 
Analizy i oceny ryzyka w zakresie procedury o ochronie sygnalistów  
w świetle RODO. 

 

 

 

 

 


