
 

 

PROGRAM TRZYDNIOWEGO KURSU DLA IOD - JAK DOSTOSOWAĆ ORGANIZACJĘ DO 

WYMOGÓW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO/GDPR) 

 

1. DZIEŃ 

o 5 filarów systemu ochrony danych osobowych 

o podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, ustawa o ochronie danych 

osobowych, przepisy szczególne 

o inspektor ochrony danych: obowiązkowe wyznaczenie - analiza, wymagania, 

zadania oraz status, zespół inspektora, narzędzia pracy IOD, 

o omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, zbiór danych, proces, 

przetwarzanie, administrator, procesor; 

o WARSZTATY: analiza, które z informacji stanowią dane osobowe; wyodrębnianie 

procesów przetwarzania w oparciu o przestawiony stan faktyczny; 

o zasady przetwarzania danych osobowych – czym należy się kierować przetwarzając 

dane osobowe? 

o przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych – kiedy i po spełnieniu jaki 

warunków możemy przetwarzać dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie 

danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów 

zabronionych; 

o WARSZTATY: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych; 

o przekazywanie danych osobowych innym podmiotom: powierzenie, udostępnienie 

danych osobowych, współadministrowanie, omówienie przykładów 

o umowa powierzenia – elementy obligatoryjne i fakultatywne, obowiązki stron; 

o WARSZTATY: opracowywanie postanowień umowy powierzenia; 

 

2. DZIEŃ 

o warunki przekazywania danych osobowych do państw trzecich; 

o organ ochrony danych osobowych: zadania Prezesa UODO, jak w praktyce 

wyglądają kontrole, na czym w szczególności skupiają się inspektorzy, jak inspektor 

ochrony danych powinien przygotować do kontroli Prezesa UODO siebie, 

organizacje oraz pracowników; 
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o odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów RODO: rodzaje 

odpowiedzialności, kary finansowe za nierespektowanie obowiązków wynikających 

z RODO, czynniki brane pod uwagę przy nakładaniu kary przez organ, omówienie 

kar nałożonych przez UODO; 

o świadomość ochrony danych osobowych w organizacji: rola świadomości w 

systemie, jak zorganizować efektywny system szkoleń pracowników mających 

dostęp do danych; 

o WARSZTATY: opracowywanie zakresu tematycznego szkolenia pracowników; 

o audyty RODO: korzyści, zakres i cele audytu RODO, jak przeprowadzać audyt i na 

co zwracać szczególną uwagę podczas audytu; 

o WARSZTATY: wskazywanie i grupowanie uchybień na podstawie przestawionego 

stanu faktycznego; 

o prawa osób, których dane dotyczą: omówienie poszczególnych praw, wskazanie 

zasad w zakresie obsługi żądań podmiotów danych, jak stworzyć odpowiednią 

procedurę obsługi żądań podmiotów danych; 

o WARSZTATY: przygotowanie odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą w 

oparciu o przestawiony stan faktyczny; 

o obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny: o czym i kiedy informować osoby, 

warstwowy obowiązek informacyjny; 

o WARSZTATY: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny w oparciu o 

przedstawiony stan faktyczny; 

 

3. DZIEŃ 

o zabezpieczenia fizyczne – czego RODO wymaga w zakresie bezpieczeństwa 

fizycznego, jak ochronić budynki i pomieszczenia, w których przetwarzane są dane 

osobowe przed zdarzeniami losowymi oraz przed działaniami osób 

niepowołanych, czy warto stosować system kontroli dostępu, jak zabezpieczyć 

newralgiczne miejsca np. serwerownię; 

o zabezpieczenia techniczne –przykłady zabezpieczeń jakie należy stosować, 

omówienie i przykłady anonimizacji i pseudonimizacji danych 

o zabezpieczenia organizacyjne – Polityka ochrony danych osobowych, jakie inne 

dokumenty i procedury należy stworzyć, struktura organizacyjna pod kątem 

ochrony danych osobowych; 
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o WARSZTATY: opracowanie argumentów, które mają przekonać drugą stronę, o 

tym, że przygotowanie i wdrożenie Polityki ochrony danych osobowych jest 

zasadne 

o rejestrowanie czynności przetwarzania: RCP oraz RKCP 

o WARSZTATY: przygotowywanie wzorcowego rejestru czynności przetwarzania na 

podstawie przedstawionego stanu faktycznego  

o zgłaszanie danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych do organu 

nadzorczego; 

o analiza ryzyka: podejście oparte na ryzyku, privacy by design i privacy be default, 

ogólna ocena ryzyka, a ocena skutków dla ochrony danych - czym jest, kiedy należy 

ja przeprowadzić, konsultowanie innowacyjnych procesów z organem nadzoru; 

o WARSZTATY: przeprowadzenie ogólnej ocena ryzyka dla pracy zdalnej; 

o naruszenia ochrony danych osobowych: rodzaje naruszeń, horyzont czasowy, jakie 

incydenty należy zgłaszać, w jaki sposób dokonać zgłoszenia do Prezesa UODO, 

kiedy powiadamiać osoby, których dane dotyczą; 

o WARSZTATY: przygotowanie zgłoszenia incydentu do Prezesa UODO oraz 

zawiadomienia osób o incydencie; 

 

 


