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„RODO”
ABC ochrony danych osobowych po zamianach
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych
w odniesieniu do nadchodzących zmian (maj 2018 r.), w tym przedstawienie obowiązków i
odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa oraz omówienie aspektów praktycznych związanych
z ochroną tych danych.

PLAN SZKOLENIA:
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE (ZMIANY DOTYCZĄCE POJĘĆ, PODSTAWY DOPUSZCZALNOŚCI
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH):
a. nowe dane wrażliwe,
b. nowe pojęcia w tym „pseudonimizacja”,
c. nowe obowiązki Administratora Danych.
2. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
a. nowy obowiązek informacyjny,
b. prawo do przenoszenia danych,
c. prawo do ingerencji w dane podmiotu danych,
d. naruszenie danych osobowych.
3. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRZETWARZANIA DANYCH:
a. uprzednie konsultacje,
b. legalność danych osobowych w tym danych wrażliwych.
4. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA REALIZOWANE W TRAKCIE PRZETWARZANIA DANYCH:
a. bezpieczeństwo danych,
b. minimalizacja danych,
c. domyślny zakaz wprowadzania nadmiarowych danych,
d. ocena skutków przetwarzania i analiza ryzyka.
5. OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA WZGLĘDEM ORGANU NADZORCZEGO I PODMIOTU
DANYCH W PRZYPADKU NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
a. zawiadamiania organu i podmiotu danych o naruszeniu danych osobowych,
b. prawa podmiotu danych.
6. ROLA I ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
a. Kiedy musze wyznaczyć Inspektora?
b. pozycja Inspektora,
c. obowiązki inspektora.
7. DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
a. rejestr operacji przetwarzania,
b. źródło danych osobowych,
c. zwolnienia w przypadku przetwarzania danych przez podmiot publiczny.
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8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
a. nowe sankcje administracyjne,
b. postępowanie karne.
9. PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM DLA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
a. metodologie szacowania ryzyka,
b. ryzyko naruszenia praw i wolności osoby fizycznej.
10. PANEL DYSKUSYJNY-INDIWIDUALNE KONSULTACJE.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, proszę o bezpośredni kontakt:
e-mail: bz1@frk.pl; lub bz2@frk.pl
tel. 032 373 56 46 lub 032 373 56 47

TRENER:
*MICHAŁ GEILKE - Administrator Bezpieczeństwa Informacji (aktualnie: ABI grupy
spółek korporacji międzynarodowej, ABI/Pełnomocnik Zarządu ds. ochrony
danych spółek produkcyjnych o przeznaczeniu wojskowym). Doświadczony trener
i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO),
szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i
bezpieczeństwa informacji, między innymi dla Wojska Polskiego.
Współautor publikacji:
• ”Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem
informatycznym” - wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2011 ISBN 978-83-62723-164,
• ”Tworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z
normą ISO/IEC 27001:2014″ - wydawnictwo Presscom Sp. z o.o. 2015 ISBN
978-83- 64512-62-9.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania
systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Audytor Norm: ISO
27001 i ISO 9001/AQAP.
Biegły sądowy w dziedzinach:
• „Informatyka”: w zakresie bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych oraz ochrona
danych
w systemach teleinformatycznych.
• „Wideopiractwo”: w zakresie przerabiania fotografii cyfrowej, manipulacji metadanymi fotografii
cyfrowej, naruszenia praw do wizerunku oraz bezpieczeństwo multimediów.
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