Zastosowanie przepisów RODO w
praktyce
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/03/07/15262/141868

Cena netto

800,00 zł

Cena brutto

984,00 zł

Cena netto za godzinę

114,29 zł

Cena brutto za
godzinę

140,57

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-04-16

Termin zakończenia
usługi

2018-04-16

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-03-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-04-02

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Fundacja FORTIS

Osoba do
kontaktu

Małgorzata Kuczmik

E-mail

malgorzata.kuczmik@fundacjafortis.pl

Telefon

+48 881 229
811

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą ogólną wiedzę na temat: • obowiązków nałożonych Rozporządzeniem 2016/679
tzw. RODO na firmy i instytucje przetwarzające dane osobowe jako administratorzy danych lub
podmioty przetwarzające, oraz konsekwencji ich naruszenia, • praktycznych aspektów pełnienia
funkcji Inspektora Ochrony Danych, • zabezpieczania danych osobowych, prowadzenia analizy
ryzyka, • praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. Uczestnicy będą potrafili: • ocenić,
które obowiązki z RODO dotyczą ich organizacji, • wykorzystać wiedzę przy doborze adekwatnych
zabezpieczeń dla ochrony danych osobowych, • przeprowadzić analizę ryzyka wymaganą przez
RODO, • przygotować własną organizację do wypełnienia obowiązków względem osób, których dane
są przetwarzane, • przygotować się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Kompetencje
społeczne: • uczestnicy mają świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie
potrzeby ciągłego ich doskonalenia, wynikającą z ciągłych zmian zachodzących w systemie ochrony
danych osobowych, • prawidłowo identyfikują problemy i wyzwania związane z ochroną danych
osobowych i pełnieniem obowiązków Inspektora Ochrony Danych, • dostrzegają i rozstrzygają
dylematy etyczne i prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmach i jednostkach
sektora publicznego. • wykazują inicjatywę w zakresie ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące tzw. RODO oraz ich

praktyczny wpływ na działalności administratorów danych:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zakres stosowania i ograniczenia w stosowaniu RODO.
Definicje, np.: nowa definicja danych osobowych, przetwarzania itp.
Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasada rozliczalności.
Podstawy prawne przetwarzania danych, zgoda na przetwarzanie, przetwarzanie danych
wrażliwych.
Obowiązki administratora danych i podmiotów przetwarzających (obowiązki informacyjne,
zabezpieczanie danych, rejestr czynności przetwarzania danych, zgłaszanie naruszeń ochrony
danych, ocena skutków dla praw i wolności osób fizycznych itp.)
Podejście oparte na analizie ryzyka w zakresie doboru zabezpieczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
Organ nadzorczy – uprawnienia, zadania i możliwość nakładania kar.
Dokumentacja przetwarzania danych.
Projekt ustawy o ochronie danych osobowych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zapoznanie z przepisami RODO
Uzyskanie wiedzy w zakresie praktycznego wdrożenia wymogów RODO we własnej organizacji.
Możliwość dokonania oceny przez uczestników, w jakim stopniu ich organizacje są przygotowane do
wejścia RODO.

Grupa docelowa
Sektor MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, które przetwarzają dane osobowe pracowników, klientów,
kontrahentów, a także instytucje publiczne przetwarzające dane osobowe w celu wypełnienia
obowiązków nałożonych na nie przepisami prawa. Kierownictwo wyższego i średniego szczebla,
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, kandydaci na Inspektorów Ochrony Danych Osobowych,
Administratorzy Systemów Informatycznych.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zebranie się minimalnej grupy 6 osób. W przypadku, gdy
grupa się nie zbierze, wyznaczony zostanie nowy termin szkolenia.

Materiały dydaktyczne
Materiały w formie elektronicznej.

Informacje dodatkowe
SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEPROWADZONE W TERMINIE DOGODNYM DLA PAŃSTWA, W
SIEDZIBIE PAŃSTWA FIRMY. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
kontakt@fundacjafortis.pl

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Wykład

2018-04-16

09:00

10:30

1:30

2

Przerwa

2018-04-16

10:30

10:45

0:15

3

Wykład

2018-04-16

10:45

12:15

1:30

4

Przerwa

2018-04-16

12:15

12:45

0:30

5

Wykład

2018-04-16

12:45

14:15

1:30

6

Indywidualne
konsultacje

2018-04-16

14:15

16:00

1:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Krzysztof Kajdrowicz

Obszar specjalizacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w
GIODO, Audytor Wiodący ISO 27001, uczestnik
studiów dla Inspektorów Ochrony Danych
Osobowych realizowanych przy współpracy z
GIODO, praktyk w zakresie opracowywania i
wdrażania Polityk Bezpieczeństwa Informacji w
sektorze prywatnym i publicznym.

Doświadczenie zawodowe

Ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe,
doświadczony trener w obszarze ochrony
danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Założyciel firmy ABIDATA działającej na rynku od
2008 roku w obszarze ochrony danych
osobowych.

Wykształcenie

Wykształcenie wyższe: Akademia Ekonomiczna
im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział
Zarządzania.

Lokalizacja usługi

Adres:
Tadeusza Kościuszki 205
40-525 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-ﬁ,Inne,
Interaktywna
tablica z
projektorem multimedialnym
EPSON,
EB-143Wi,
nagłośnieniem,
kamerami,
zestawem do
streamingu.
Własny monitorowany parking.

