SZKOLENIE

TUV NORD Polska Sp. z o.o. zaprasza Państwa na szkolenie:

Inspektor Ochrony Danych

Szkolenie przeznaczone jest dla najwyższego kierownictwa, osób planowanych/przygotowywanych do objęcia
obowiązków Inspektora Ochrony Danych oraz osób odpowiedzialnych w organizacji za bezpieczeństwo informacji.
Szkolenie dedykowane jest również osobom, które zaczynają swoją przygodę z tematyką ochrony danych
osobowych, pracowników komórek organizacyjnych wspierających Inspektorów Ochrony Danych w pełnieniu zadań,
potrzebujących zaktualizować swoją wiedzę w zakresie zmian w przepisach regulujących tematykę ochrony danych
osobowych. Szkolenie dostosowane jest do wszystkich osób, niezależnie od poziomu zaawansowania wiedzy.
Celem szkolenia jest przybliżenie zmian, wynikających z wejścia w życie z dniem 25.05.2018 roku Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR), oraz sposobów przygotowania się do zgodnego
z prawem przetwarzania danych osobowych w warunkach wspólnego, ogólnoeuropejskiego prawa.
Tematyka szkolenia:
Od 25 maja 2018 zaczęliśmy funkcjonować w rzeczywistości wspólnego, jednolitego prawa o ochronie danych
osobowych dla całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Działalność organizacji wiąże się z koniecznością
przetwarzania danych osobowych, a przepisy prawne coraz mocniej obejmują ochroną dane osób fizycznych,
przetwarzane dla celów instytucjonalnych. Obowiązkiem administratorów tych danych (firm, organizacji, instytucji)
jest podjęcie działań określonych przepisami prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
osobowych. W przypadku nieprzestrzegania tych przewidziane są określone sankcje, o różnym stopniu dotkliwości.
CZĘŚĆ 1 - OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1.Ogólne rozporządzenie (RODO) – założenia i konsekwencje zmian w prawie
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Przyczyny i konsekwencje ujednolicenia prawa ochrony danych osobowych na obszarze Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Organ ochrony danych osobowych GIODO – UODO
Mechanizm kompleksowej współpracy
RODO w świetle przepisów krajowych
2.Dane osobowe i ich przetwarzanie
Dane osobowe i dane osobowe wrażliwie – nowe kategorie
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – przesłanki legalności przetwarzania danych
Administrator a podmiot przetwarzający (data controller vs. data procesor)
Stare/nowe obowiązki administratora
Prawa podmiotów danych osobowych
Ochrona danych osobowych dzieci wobec „elastyczności” rozwiązania w RODO
3.Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych – zasady i dokumentacja
Szacowanie ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych
Ocena skutków przetwarzania
Rejestrowanie czynności przetwarzania
Zgłaszanie naruszeń
Kary za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych
CZĘŚĆ 2 – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH SOBOWYCH
1.Inspektor ochrony danych (IOD)
Dokumentacja – nowe wymagania
Warunki obligatoryjnego powołania inspektora ochrony danych – kiedy konieczne jest powołanie inspektora
ochrony danych
Wymogi i powołanie: kwalifikacje, forma zatrudnienia
Wspólny inspektor dla grupy przedsiębiorstw: konieczność zapewnienia dostępności, IOD jako punkt kontaktowy
2.Zadania i obowiązki inspektora danych osobowych w organizacji
Określone w art. 30, art. 38 ust. 4, art. 39 ust 1 RODO
Określone w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29
Pozycja inspektora w organizacji: konieczność zapewnienia niezależności
Elementy warsztatowe – praca z szablonami dokumentacji
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Szkolenie kończy się egzaminem. Każdy uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma certyfikat
Inspektora Ochrony Danych.
Prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie danych osobowych oraz
systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji.
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Koszt szkolenia:
wynosi 1150zł netto za osobę (+23% VAT) i obejmuje materiały szkoleniowe, uczestnictwo w zajęciach
programowych, egzamin, certyfikat Inspektora Ochrony Danych, obiad oraz przerwy kawowe podczas trwania
szkolenia.
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