IUS EST ARS BONI ETE AEQUI
PROGRAM SZKOLENIA
Z ZAKRESU ZMIAN W ZASADACH PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO

Termin szkolenia: 1 czerwca g. 10.00-14.00
Wykładowca: r.pr. Paweł Rodak

PLAN SZKOLENIA:
1. Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) – najważniejsze
informacje (50 min – czas podany w nawiasach jest orientacyjny)


Kontekst uchwalenia RODO – cel i znaczenie przepisów



Kogo dotyczy RODO? Kiedy RODO się nie stosuje?



RODO a przepisy krajowe



Kluczowe pojęcia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w RODO



Główne zasady przetwarzania danych osobowych sformułowane RODO i ich
praktyczne zastosowanie



RODO a obecne zasady przetwarzania danych osobowych – jak zmienia się
filozofia przetwarzania danych i obowiązki administratorów

- PRZERWA (10 min).
2. Zasady postępowania z danymi osobowymi przez administratora i podmiot
przetwarzający (50 min):


Podstawy przetwarzania danych osobowych – kiedy wolno je przetwarzać i co
to oznacza w praktyce



Czy zgoda „to królowa wszystkich podstaw” przetwarzania danych i dlaczego
nie?



Jak prawidłowo formułować zgodę Jak ustalić dobrą podstawę przetwarzania
danych i dlaczego to takie ważne



Mapowanie danych osobowych w organizacji



Zasady komunikacji z osobami, których dane przetwarzamy – kiedy i jak to
robić. Klauzule informacyjne

- PRZERWA (10 min).
3. Zasady postępowania z danymi osobowymi przez administratora i podmiot
przetwarzający ( 1 h 10 min):
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Przetwarzanie danych osobowych a prawa osób, których dane osobowe
dotyczą – sprzeciw, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i prawo
do bycia zapomnianym



Jak sobie radzić z wnioskami osób, których dane przetwarzamy?



Inspektor Ochrony Danych – powoływać, czy nie? IOD a ABI



Jaką dokumentację przygotować w związku z RODO? Czy uchylać
dotychczasowe Polityki bezpieczeństwa?



Rejestr przetwarzania danych i ocena wpływu przetwarzania na ochronę
danych – kiedy dokonywać i co ma zawierać?



Umowy powierzenia z podmiotami przetwarzającymi – kiedy zawierać i co ma
w nich być?



Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez dany podmiot –
jakie środki stosować

- PRZERWA (10 min).
4. Pozostałe zagadnienia istotne z punktu widzenia wdrożenia RODO (40 min.)


Kodeksy dobrych praktyk i certyfikacja



Legendarne kary, kontrole PUODO – co zawiera nowa ustawa o ochronie
danych osobowych



Środki prawne przysługujące osobom, których dane osobowe zostały
naruszone



Odpowiedzialność odszkodowawcza



Ustawa sektorowa o ochronie danych osobowych – co w niej będzie, dlaczego
jest taka ważna

Pytania i odpowiedzi (20 min).
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