Program szkolenia ABC RODO
Dlaczego ABC RODO?
Celem szkolenia ABC RODO jest praktyczne przygotowanie uczestników do zgodnego z
przepisami prawa przetwarzania danych osobowych oraz aktywnego udziału w tworzeniu
w systemu ochrony prywatności w organizacji. Zapoznanie z zarówno przepisami Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jak i krajowego systemu prawnego oraz liczne
przykłady wdrażanych rozwiązań pozwolą na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w
pracy zawodowej.
Szkolenie prowadzone jest przez trenerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze
ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Nasi trenerzy to czynni audytorzy
oraz Inspektorzy IOD. Zobacz biogramy trenerów (link).
Bezpłatny Follow – up! Uczenie się to ciągły proces, a zdobyta wiedza zawsze wymaga
utrwalenia i wsparcia w przeniesieniu rezultatów poza salę szkoleniową, dlatego
proponujemy wszystkim naszym Kursantom udział w naszych autorskich programach
około szkoleniowych (mi.n. dodatkowe materiały i ćwiczenia, pakiet wzorcowych
dokumentów, e-konsultacje z trenerem, darmowe webinaria i grupy wsparcia, dostęp do
aplikacji wspomagającej pracę IOD, badanie przyrostu wiedzy i wiele innych!). Dowiedz się
więcej o wsparciu poszkoleniowym.
Metodologia
Wykład z jasną i przejrzystą prezentacją multimedialną, poparty materiałami wideo
związanymi ściśle z treścią szkolenia. Trener utrzymuje stałą komunikację z uczestnikami
szkolenia poprzez moderowany panel dyskusyjny, wymianę doświadczeń czy sesję burzy
mózgów. Na tym szkoleniu oferujemy praktyczną wykładnie przepisów, przydatne
wskazówki w zakresie tworzenia dokumentacji, pracę nad studium przypadków oraz dużo
realnych przykładów z praktyki pełnienia funkcji IOD prowadzącego szkolenie, który
omawia sytuacje przepracowane w rzeczywistości biznesowej uwzględniającej specyfikę
różnorodnych branż.
Do kogo kierujemy szkolenie?
Adresatami szkolenia są administratorzy danych osobowych (ADO), kadra kierownicza, oraz
personel przetwarzający dane osobowe. Do udziału w szkoleniu ABC RODO zachęcamy
każdego kto pragnie zdobyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje w obszarze ochrony
danych osobowych.
Czas trwania – 8 godzin
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Szczegółowy program szkolenia

Blok I Przepisy ogólne
1.

2.

3.

9:00 – 10:45

Ochrona danych osobowych w Polsce
•
Kiedyś i dzisiaj
•
Ustawa o ochronie danych osobowych
•
Przepisy sektorowe
Ochrona danych osobowych w Europie
•
RODO
•
Przedmiot i cel stosowania
•
Zakres stosowania
Podstawowe pojęcia i informacje
•
Omówienie definicji

• Czym jest przetwarzanie danych?
Przerwa na kawę
Blok II Zasady przetwarzania danych
1.
2.
3.
4.

10:45 – 11:00
11:00 – 12:30

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
Zgodność przetwarzania z prawem
Warunki wyrażenia zgody
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

Przerwa na obiad
Blok III Prawa osób, których dane dotyczą
1.
2.
3.
4.

12:30 – 13:00
13:00 – 14:45

Kiedy i jak realizować obowiązek informacyjny?
Skutki braku obowiązku informacyjnego
RODO i prawa osób, których dane są przetwarzane (informacja, kontrola, sprzeciw, prawo do
przenoszenia danych)
Studium przypadku wraz ze wskazówkami przeniesienia wniosków na rzeczywiste sytuacje.

Blok IV Administrator i podmiot przetwarzający
1.

2.

3.
4.

Obowiązki ogólne
•
Ochrona danych w fazie projektu oraz ochrona domyślna
•
Podmioty przetwarzające
•
Rejestrowanie czynności przetwarzania
•
Współpraca z organem nadzorczym
Bezpieczeństwo danych osobowych
•
Bezpieczeństwo przetwarzania
•
Zgłaszanie naruszeń
•
Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą
Ocena skutków dla ochrony danych
Inspektor Ochrony Danych

5. Kodeksy postępowania i certyfikacja
Przerwa na kawę
Blok V Odpowiedzialność i sankcje
1.
2.
3.
4.

14:45 – 15:00
15:00 – 15:30

Prawo do wniesienia skargi
Ogólne warunki nakładania kar administracyjnych
Sankcje
Omówienie wybranych decyzji Prezesa UODO

Blok VI Zakończenie
1.
2.

15:30 – 16:00

Podsumowanie, wymiana doświadczeń
Wręczenie certyfikatów.
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