
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

ZSRG - SCP 

PROGRAM SZKOLENIA  

„Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)  

– wymogi praktyczne i wdrożenie w każdej firmie”,   26 kwiecień 2018 r. 

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta i Gminy Karlino, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
ul. Szymanowskiego 17, sala konferencyjna 

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

 
10.00 – 10.15 

Powitanie uczestników oraz prezentacja oferty Ośrodka  Enterprise Europe  Network 

10.15 – 11.45 

Wprowadzenie. Zasady, prawa osób, których dane dotyczą, obowiązki administratorów i 
podmiotów przetwarzających 
 Status i zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji – od kiedy i w jakich firmach jego powołanie będzie koniecznością 
 Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych wewnątrz firmy 
 Obowiązek raportowania wycieków danych do GIODO 
 Przygotowanie odpowiednich procedur i zabezpieczeń przed przystąpieniem do zbierania 

i przetwarzania danych osobowych  
 Prawne uregulowanie zasad profilowania i możliwości wykorzystania danych w 

działalności marketingowej 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa  

12.00 – 13.30 

Warsztat z zakresu umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

 Kształt i treść umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 Konieczność wprowadzenia indywidualnego systemu ochrony danych osobowych dla 

każdej firmy – brak możliwości korzystania z szablonów 

 

  
  
 firmy – brak możliwości korzystania z szablonów 

13.30 – 14.00 Przerwa kawowa, Lunch  

14.00 – 15.15 

Ocena skutków ryzyka i dokumentacja przetwarzania danych 
 Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania  (privacy by design) 

oraz eksploatacji (privacy by default) aplikacji bazodanowych 
 Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych – oznaczenia prawnego wskazanych 

procesów 
 Szczególne uprawnienia podmiotów danych w zakresie prawa do bycia zapomnianym i 

przenoszenia danych 
 Zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, w tym osób małoletnich 
 Przetwarzanie danych medycznych i wrażliwych 
 Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich 
 Wprowadzenie wysokich kar za wykryte nieprawidłowości – odpowiedzialność karna osoby 

zarządzającej firmą i kary pieniężne w wysokości nawet do 4 % obrotu przedsiębiorstwa 
(nie więcej niż 20 mln euro) 

15.15 - 15.30 
  Pytania uczestników/Dyskusja/Konsultacje indywidualne/Rozdanie certyfikatów 

ukończenia szkolenia 

 


