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Jak profesjonalnie i bezpiecznie wykonywać 
obowiązki Inspektora Ochrony Danych 

 
 
Termin:  9 – 10 kwietnia 2019 r. 
Godziny:  9:00 – 16:00  
Miejsce: Warszawa 
 
 
 I DZIEŃ                                                  
 
9:00–9:30   Wprowadzenie do tematyki konferencji. 

▪ przyczyny i cele wprowadzonych reform w zakresie ochrony danych 
▪ zasady przetwarzania danych osobowych w RODO 
▪ podstawy przetwarzania danych osobowych w RODO 
▪ kluczowe zmiany i nowości: 

✓ nowe prawa właścicieli danych osobowych 
✓ nowe obowiązki Administratorów Danych Osobowych  

i Procesora 

Teresa Grabowska - prezes ECDP ODO Sp. z o.o.  
 
9:30–13:00      Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD). 

▪ 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 sprawdzeń zgodności przetwarzania danych  

z przepisami o ochronie danych osobowych 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 

Bogusława Pilc – radca prawny, były długoletni dyrektor Departamentu 
Inspekcji w urzędzie nadzoru, Inspektor Ochrony Danych 

 
13:00–13:45    Lunch 
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13:45–16:00     Wybrane zagadnienia 

▪ przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych 

▪ jak działa RODO w grupie kapitałowej 
▪ jak przygotować się na ewentualna kontrolę UODO 

Bogusława Pilc – radca prawny, były długoletni dyrektor Departamentu 
Inspekcji w urzędzie nadzoru, Inspektor Ochrony Danych 

 
II DZIEŃ                                                  
 
9:00–11:00   Podejście oparte na ryzyku – risk based approach w RODO. 

▪ 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 jako proces ciągły 
▪ praktyczne zastosowanie oceny ryzyka 
▪ jak minimalizować ryzyko i wdrożenie mechanizmów kontrolnych 

Paweł Zabielski – Inspektor Ochrony Danych, szef Zespołu Ochrony Danych 
Osobowych w Grupie Kapitałowej Vienna Insurance Group w Polsce 

 
11:00–12:30     Data protection impact assessment. 

▪ 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 

Paweł Zabielski – Inspektor Ochrony Danych, szef Zespołu Ochrony Danych 
Osobowych w Grupie Kapitałowej Vienna Insurance Group w Polsce 

 
12:30–13:15    Lunch 
 
13:15–14:15    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 

▪ dlaczego informacja jest ważna (poufność, integralność  
i dostępność) 
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▪ czym jest cyberbezpieczeństwo 
▪ ataki „na człowieka” - socjotechnika, hakerzy i techniki manipulacji 
▪ ataki „na sprzęt techniczny” (malware, DDoS, trojany, ransomware 

itp.) 
▪ hakerzy i Dark Web  

Jan Anisimowicz, Director Audit, Risk & ComplianceC&F 
 
14:15–15:30    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. 

▪ zasady szacowania ryzyka i wybrane mechanizmy kontrolne  
▪ bezpieczeństwo danych osobowych (Privacy by Design/Privacy by 

Default) 
▪ sposoby budowania świadomości bezpieczeństwa informacji 
▪ zacznij od siebie – czyli dobre praktyki ochrony swoich danych  

Jan Anisimowicz, Director Audit, Risk & ComplianceC&F 
 
15:30–16:00    Podsumowanie warsztatu. Wręczenie certyfikatów. 
 
 
PRELEGENCI: 

 

Jan Anisimowicz, Director, Audit, Risk & Compliance 

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów dla 

międzynarodowych organizacji z sektora finansowego, telekomunikacyjnego  

i farmaceutycznego. Jest doradcą w obszarach wytwarzania oprogramowania, 

zarządzania ryzykiem, organizacji i wdrażania procesów GRC, budowy hurtowni 

danych, analiz Big Data/Business Intelligence oraz Architektury Systemów IT. 

Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących branży 

ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania ryzykiem oraz 

systemów klasy BI. Posiada Certyfikat PMP (organizacji PMI) oraz certyfikaty 

CRISC i CISM (organizacji ISACA). Jest absolwentem Wojskowej Akademii 

Technicznej (Cybernetyka), Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie) oraz 

Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). 

 

Teresa Grabowska, Prezes ECDP ODO Sp. z o.o. 

Manager z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 20-letnim 

stażem na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, tj. 

banki i firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 zasiadała w zarządach 

zakładów ubezpieczeń majątkowych i życiowych, była związana z nadzorem 

praktycznie wszystkich obszarów działalności firm.  

Od 2010 roku prowadzi firmę TG-Doradztwo i Zarządzanie wyspecjalizowaną  

w doradztwie dla zakładów ubezpieczeniowych i firm IT, która organizuje  m.in. 

konferencje i szkolenia wewnętrzne na najbardziej aktualne dla rynku  tematy. 

Współpracuje z wyższą uczelnią, prowadzi wykłady, seminaria oraz publikuje 

artykuły w prasie branżowej. 
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Bogusława Pilc, były długoletni dyrektor Departamentu Inspekcji w urzędzie 

nadzoru 

Radca prawny, wieloletni Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ukończyła wyższe studia prawnicze na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację 

prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony 

danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na 

studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji 

niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, 

Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowań i artykułów 

związanych z ochroną danych osobowych. 

 

Paweł Zabielski, Inspektor Ochrony Danych, szef Zespołu Ochrony Danych 

Osobowych w GK Vienna Insurance Group w Polsce 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na 

kierunku prawo oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku 

bezpieczeństwo wewnętrzne. Ukończył roczny kurs prawa amerykańskiego 

organizowany przez WPIA UW oraz Univeristy of Florida Fredric G.Levin Collage 

of Law, a także studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek grupy ds. 

wdrożenia RODO Polskiej Izby Ubezpieczeń. 
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