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Opis

Szkolenie podstawowe

Szkolenie rozszerzone

Kurs składa się z 33 lekcji składających się z
sześciu modułów:

Kurs składa się z 59 lekcji składających się z
sześciu modułów:

•

Wstęp (3 lekcje)

•

Wstęp (4 lekcje)

•

Podstawowe definicje (9 lekcji)

•

Podstawowe definicje (12 lekcji)

•

Obowiązki administratorów danych
osobowych (6 lekcji)

•

Obowiązki administratorów danych
osobowych (24 lekcje)

•

Zabezpieczenia danych (7 lekcji)

•

Zabezpieczenia danych (10 lekcji)

•

Prawa osób, których dane dotyczą (6
lekcji)

•

Prawa osób, których dane dotyczą (6
lekcji)

•

Organ nadzoru oraz
odpowiedzialność prawna (2 lekcje)

•

Organ nadzoru oraz
odpowiedzialność prawna (3 lekcje)

Kurs zakończony jest testem wiedzy
składającym się z 5 pytań (wielokrotnego
wyboru lub prawda/fałsz).
Czas

Kurs zakończony jest testem wiedzy
składającym się z 10 pytań (wielokrotnego
wyboru lub prawda/fałsz).

60 minut

Dla
kogo?

200 minut

Osoby wykonujące proste, powtarzalne
czynności na danych osobowych (recepcja,
pracownicy fizyczni).

Osoby pracujące z dużą ilością danych
osobowych, w tym tworzące procesy ich
przetwarzania (dział HR, dział IT, dział
marketingu, dział obsługi klienta,
zarządzający).

Certyfikat

TAK (automatycznie generowany)

TAK (automatycznie generowany)

Sektory

Firmy

Firmy, Urzędy i Szkoły
Plan szkolenia

Wstęp

Wstęp

▪

Od kiedy RODO jest stosowane?

▪

Dlaczego zmieniono przepisy dot.
ochrony danych osobowe? (Zobacz)

▪

Akty prawne w zakresie ochrony
danych

Podstawowe definicje
▪

Co to dane osobowe? (Zobacz)

▪

Kiedy te informacje będą dla nas
danymi osobowymi?

▪

Czy przetwarzam dane osobowe?

▪

Dane wrażliwe

▪

Kim jest administrator danych
osobowych?

▪

Podmiot przetwarzający

•
•
•
•

Dlaczego zmieniono przepisy dot.
ochrony danych osobowe? (Zobacz)
Akty prawne w zakresie ochrony danych
Od kiedy RODO jest stosowane?
Co oznacza wprowadzenie RODO?

Podstawowe definicje
•
•
•
•
•
•
•

Co to dane osobowe? (Zobacz)
Kiedy te informacje będą dla nas danymi osobowymi?
Czy przetwarzam dane osobowe?
Dane wrażliwe
Kim jest administrator danych osobowych?
Współadministratorzy (Case study)
Podmiot przetwarzający
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▪

Kiedy jest się Administratorem
Danych Osobowych?

▪

Kto nadzoruje przestrzeganie
przepisów dot. ochrony danych
osobowych?

▪

Inspektor ochrony danych
osobowych (IOD)

Obowiązki administratorów danych osobowych

•
•
•
•
•

Obowiązki administratorów danych osobowych

▪

Zasady przetwarzania danych
osobowych

▪

Przesłanki przetwarzania danych
osobowych zwykłych

•

▪

Przesłanki przetwarzania danych
osobowych wrażliwych

•

▪

Kiedy należy informować o
przetwarzaniu danych?

▪

Zbieranie danych bezpośrednio —
art. 13 RODO (Zobacz)

▪

Powierzanie danych osobowych
innym podmiotom i umowa
powierzenia

•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenia danych

•
•

▪

Zasady zabezpieczeń, czyli podejście
oparte na zasadzie ryzyka

•

▪

Jak zabezpieczyć dane osobowe —
wskazówki praktyczne

•

▪

Zabezpieczenia dokumentów

▪

Wewnętrzne dokumenty dotyczące
ochrony danych osobowych

▪

Zarządzanie hasłami

▪

Zachowaj poufność danych

▪

Zgłaszanie przypadków naruszenia
danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą
▪

Prawo do informacji

▪

Prawo do uzyskania informacji (case
study)

▪

Prawo do żądania kopii danych
osobowych przetwarzanych przez
ADO

▪

Prawo do usunięcia danych „prawo
do bycia zapomnianym”

▪

Prawo do ograniczenia przetwarzania

▪

Prawo do przenoszenia danych

Kiedy jest się Administratorem Danych Osobowych?
Kto nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych osobowych?
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Gwarancje wykonywania przez IOD
swoich obowiązków
Zadania IOD

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Zasady przetwarzania danych osobowych
Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych
Zgoda
Przykład zgody
Wyraźne działanie potwierdzające
Zgoda dziecka
Wykonanie umowy
Prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych
Przesłanki przetwarzania danych osobowych wrażliwych
Kiedy należy informować o przetwarzaniu danych?
Zbieranie danych bezpośrednio —
art. 13 RODO (Zobacz)
Moment spełnienia obowiązku informacyjnego
Przykład obowiązku informacyjnego
Zbieranie danych z innych źródeł —
art. 14 RODO
Przykład obowiązku informacyjnego,
który powinien zostać spełniony wobec osób, których dane Twoja organizacja otrzymała od innego podmiotu
Kiedy nie trzeba stosować obowiązku
informacyjnego?
Umowa powierzenia i powierzanie
danych osobowych innym podmiotom
Umowa powierzenia – elementy
Przekazywanie danych – udostępnienie czy powierzenie?
Udostępnienie vs Powierzenie
Ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych
tzn. privacy by default
Ochrona danych osobowych na etapie projektowania vs domyślna
ochrona danych
Privacy by default (case study)
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Organ nadzoru oraz odpowiedzialność
prawna
▪

Kary finansowe za naruszenie zasad
ochrony danych osobowych

▪

Odszkodowanie za szkody
majątkowe i niemajątkowe

•

Ocena skutków dla ochrony danych
(Data Protection Impact Assessment,
DPIA)

Zabezpieczenia danych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasady zabezpieczeń, czyli podejście
oparte na zasadzie ryzyka
Jak zabezpieczyć dane osobowe —
wskazówki praktyczne
Zabezpieczenia dokumentów
Szyfrowanie dysków twardych i przenośnych
Wewnętrzne dokumenty dotyczące
ochrony danych osobowych
Zarządzanie hasłami
Zachowaj poufność danych
Zgłaszanie przypadków naruszenia
danych osobowych
Powiadamianie osoby, której dane
dotyczą
Nowe zasady transferu danych do
państw trzecich z uwzględnieniem
Tarczy Prywatności

Prawa osób, których dane dotyczą
•
•
•
•
•
•

Prawo do informacji
Obowiązek informacyjny (case study)
Prawo do żądania kopii danych osobowych przetwarzanych przez ADO
Prawo do usunięcia danych „prawo
do bycia zapomnianym”
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do przenoszenia danych

Organ nadzoru oraz odpowiedzialność
prawna
•
•
•

Kary finansowe za naruszenie zasad
ochrony danych osobowych
Co będzie karane?
Odszkodowanie za szkody majątkowe i niemajątkowe

Data Legal Solutions sp. z o.o. z siedziba przy ul. Puławskiej 12/3 w Warszawie (02-566) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000722574,
REGON: 369669450, NIP: 5213816567, Kapitał Zakładowy 5 000 zł w całości opłacony

str. 3

