
Ramowy program usługi

RODO w praktyce. Zagadnienia wynikające z przepisów Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.

Dzień 1.  8:00-16:00
1.RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – wprowadzenie.
Zakres zastosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
- Zakres przedmiotowy,
- Zakres terytorialny.
2. Podstawowe pojęcia.:
- Dane osobowe,
- Przetwarzanie,
- Profilowanie,
- Administrator,
- Podmiot przetwarzający,
- Odbiorca,
- Osoba, której dane dotyczą (podmiot danych)
- Przedsiębiorca,
- Grupa przedsiębiorstw,
- Usługa społeczeństwa informacyjnego,
- Podejście oparte na ryzyku,
- Naruszenie ochrony danych osobowych,
- Organ Nadzorczy.

Dzień 2.  8:00-16:00
1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
- Zasada zgodności z prawem i rzetelności,
- Zasada przejrzystości,
- Zasada ograniczenia celu,
- Zasada minimalizacji danych,
- Zasada prawidłowości,
- Zasada ograniczenia przechowania,
- Zasada integralności i poufności,
- Zasada rozliczności.
2. Przesłanki legalizacyjne przetwarzania danych osobowych:
- Zgoda,
- Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
- Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- Niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 
fizycznej,
- Niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
administratora lub stronę trzecią,
- Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.

Dzień 3. 8:00-16:00
 1.Prawa osób których dane dotyczą.:
- Prawa informacyjne,
- Realizacja żądań podmiotów danych – zagadnienia ogólne,
- Prawo dostępu,
- Prawo do sprostowania,
- Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
- Prawo do ograniczenia przetwarzania,
- Prawo do przenoszenia danych,
- Prawo sprzeciwu,
- Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.



Dzień 4. 8:00-16:00
1. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego. Cz.1:
- Obowiązek zapewnienia zgodności,
- Privacy by Design,
- Obowiązki dokumentacyjne,

Dzień 5 8:00-16:00
1. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego. Cz.2:
- Bezpieczeństwo przetwarzania,
- Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje,
- Zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych.

Dzień 6. 8:00-16:00
1. Współadministrowanie danymi osobowymi.
2. Powierzenie przetwarzania:
- Pojęcie powierzenia przetwarzania  i podmiotu przetwarzającego,
- Kryteria wyboru podmiotu przetwarzającego,
- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
- Dalsze powierzenie przetwarzania, 
- Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.

Dzień 7. 8:00-16:00
1. Inspektor ochrony danych.
2. Kodeksy postępowania i certyfikacja:
- Kodeksy postępowania,
- Certyfikacja.
3. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dzień 8. 8:00-16:00
1. Organ nadzorczy:
- Powołanie i status,
- Zadania i uprawnienia organu nadzorczego,
- Współpraca między organami nadzorczymi.
2. Europejska Rada Ochrony Danych.
3. Środki ochrony prawnej:
- Prawo skargi do organu nadzorczego,
- Prawo do odszkodowania,
- Administracyjne kary pieniężne.

Ze względu na specyfikacje kursu przerwy kawowe oraz obiadowa ustalana jest indywidualnie przez 
prowadzącego w zależności od tempa pracy.

1 godzina szkolenia = 45 minut (godzina dydaktyczna)

Z uwagi na specyfikę szkolenia zajęcia praktyczne mogę odbywać się w terenie ( warsztaty wyjazdowe) 

Przed zapisem na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności 
wolnych miejsc.

Liczba uczestników zgadza się z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Cena 
szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu. 

Czas trwania zajęć łącznie z przerwami nie przekracza 8  godzin zegarowych w ciągu jednego dnia.

W trakcie zajęć zaplanowane są regularne przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny oraz 
przerwa obiadowa trwająca 45 minut.
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