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AGENDA SZKOLENIA 

 

10.00 – 12.30 
 

1. Nowy system przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w UE 

a) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 

b) Nowa ustawa uzupełniająca RODO w Polsce 

c) Wytyczne Grupy Roboczej Artykułu 29 

d) Akty delegowane i akty wykonawcze Komisji Europejskiej 
 

2. Obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych w RODO 

a) Zakres obowiązków w RODO. 

b) Wykaz najważniejszych zmian w stosunku do obecnych przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

c) Kontynuacja wykonywania dotychczasowych obowiązków oraz ich 

modyfikacje. 

d) Sankcje karne i finansowe za naruszenie przepisów RODO 

12.30–12.45 Przerwa na kawę 

12.45 – 14.00 

3. Nowe wymogi dotyczące zabezpieczania danych osobowych w RODO 

a) Ocena ryzyka w celu wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych dotyczących realizacji obowiązków RODO, w tym 

zabezpieczenia danych 

b) Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania 

c) Zgłaszanie naruszeń ochrony danych  

d) Ocena skutków dla ochrony danych 

e) Uprzednie konsultacje z organem nadzoru 

f) Zakres obowiązków dokumentacyjnych w RODO 

g) Stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania oraz mechanizmów 

certyfikacji 

4. Nowa funkcja inspektora ochrony danych (następca ABI) 

a) Obowiązki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych – jakie 

podmioty mają obowiązek wyznaczenia inspektora? 

b) Status inspektora ochrony danych 

c) Zadania inspektora ochrony danych 

14.00 – 14.15 Przerwa na kawę 

14.15 – 15.00 

5. Przygotowanie organizacji do wdrożenia RODO 

a) Jak przygotować się do wdrożenia RODO? 

b) Działania, które można rozpocząć już teraz  

c) Działania, które można rozpocząć dopiero po 25 maja 2018 r. 

 

Pytania i dyskusja 

15.00 Rozdanie dyplomów. Zakończenie szkolenia. 

  


