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I Wstęp do ochrony danych osobowych

podstawowe definicje i pojęcia 
katalog wprowadzonych zmian i nowości  
praktyczne przykłady stosowania zasad ochrony danych 
kalendarium legislacyjne 

warunki i przesłanki prawne
zasady weryfikacji  istnienia prawnie uzasadnionego interesu 

Kim są adresaci Kursu?

obecni i przyszli Inspektorzy Ochrony
Danych, osoby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo informacji, prawnicy, HR,
wszyscy, którzy interesują się
zagadnieniami ODO

ECDP ODO Sp. z o.o. zaprasza na  
4 dniowy kurs przygotowujący do
samodzielnego pełnienia funkcji
Inspektora Ochrony Danych.  
 
Uczestnicy kursu poznają przepisy  
w zakresie ODO wynikające  
z rozporządzenia UE i ustawy krajowej.
Uzyskają wiedzę jak realizować zadania
i obowiązki IOD, jak szacować ryzyko  
i ocenę skutków, a także zdobędą
umiejętność rozwiązywania typowych
problemów związanych z ochroną
danych. 

Kontakt do organizatora
kwestie merytoryczne:  
Teresa Grabowska, +48 604 171 771 
teresa.grabowska@ecdpgroup.com
kwestie organizacyjne:
contact@ecdpgroup.com  
+48 22 202 69 50

Kim są prelegenci Kursu?

byli  wieloletni pracownicy GIODO, eksperci
rynkowi w zakresie bezpieczeństwa
systemów informatycznych oraz analizy
ryzyka operacyjnego, aktualni IOD

Informacje ogólne

termin kursu: 5-8 grudnia 2018 r. 
miejsce: Warszawa, BusinessRoom 
czas trwania: 28 godzin 
koszt uczestnictwa: 2900 PLN netto 

Zajęcia będą odbywać się w godzinach
9–16. Organizator nie pokrywa kosztów
dojazdu i noclegów uczestników. 

przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
realizacja praw osób, których dane dotyczą
instytucja powierzenia, kiedy umowa powierzenia a kiedy inny instrument prawny
współadministrowanie - elementy porozumienia łączącego współadministratorów
uwzględnienie ODO w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych
rejestr czynności przetwarzania - elementy, jak rozumieć czynność przetwarzania 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora
ochrona danych osobowych w stosunkach pracy 
przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych 

metodologia oceny ryzyka zgodnie z RODO
jak szacować ryzyko
zasada odpowiedzialności na ryzyku
określenie ryzyka praw i wolności osób
ocena ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych
ocena skutków przetwarzania danych osobowych
ocena ryzyka wystąpienia incydentów oraz ich zgłaszania do UODO
ocena ryzyka jako proces ciągły 
praktyczne zastosowanie oceny ryzyka 
jak minimalizować ryzyko i wdrożenie mechanizmów kontrolnych 

czym jest DPIA
metody przeprowadzania oceny skutków
wybór procesów objętych oceną skutków
udział IOD oraz innych jednostek organizacyjnych ADO w ocenie skutków dla ochrony  
danych – obowiązki Inspektora 

dlaczego informacja jest ważna (poufność, integralność i dostępność)
czym jest Cyberbezpieczństwo
ataki „na człowieka” - socjotechnika, hakerzy i techniki manipulacji
ataki „na sprzęt techniczny” (malware, DDoS, trojany, ransomware itp.)
hakerzy i Dark Web
organizacja systemu bezpieczeństwa informacji (na przykładzie ISO 27001)
zasady szacowania ryzyka, mechanizmy kontrolne oraz wybrane aspekty zarządzania  
ciągłością działania
bezpieczeństwo danych osobowych (Privacy by Design/Privacy by Default)
sposoby budowania świadomości bezpieczeństwa informacji
zacznij od siebie – czyli dobre praktyki ochrony swoich danych  

podstawy prawne powołania IOD
kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia
status i kwalifikacje IOD
zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania
przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ODO  
w systemach tradycyjnych i informatycznych
dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD
sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia
zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych
zakres uprawnień UODO wobec IOD
wyznaczanie zewnętrznego lub wewnętrznego IOD – plusy i minusy 

administracyjne kary pieniężne
odpowiedzialność karna
odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników 

II Podstawy przetwarzania danych osobowych

III Prawa i obowiązki w obszarze ODO

V Ocena skutków dla ochrony danych - DPIA

VI Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

VII Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD)

VIII Sankcje i odpowiedzialność

IV Podejście oparte na ryzyku - Risk Based Approach w RODO


