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Warszawa, 11 maja 2018 r. 

Ochrona danych osobowych według RODO  

 

 

Z dniem 25.05.2018 r. rozpoczniemy w całości stosowanie wymagań 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 

119/1) oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

RODO nakłada na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków takich jak: 

- opracowanie odpowiednich polityk ochrony danych osobowych,  

- rejestru czynności przetwarzania danych osobowych  

- dokonanie oceny przetwarzania danych osobowych dla osób, których dane są 

przetwarzane (podmiotów danych) – tzw. ocena skutków przetwarzania.  

 

Ponadto wielu przedsiębiorców będzie musiało powołać w swoich strukturach 

oficera ds. bezpieczeństwa danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych  (IOD) 

i zapewnić mu niezbędne środki do właściwego wypełniania jego funkcji.  

 

Również nie bez znaczenia jest fakt, iż każdy przedsiębiorca będzie musiał 

zgłaszać naruszenia ochrony danych osobowych w sposób z góry ustalony tj. do 72 

godzin bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ponadto 

poinformować w określonych przypadkach podmioty danych, a czasem upublicznić 

incydent dotyczący naruszenia ochrony danych osobowych na swojej stronie internetowej.  

 

Przedsiębiorcy będą musieli po 25.05.2018 r. przemodelować swoje klauzule 

zgody, jakie pobierają od kandydatów do pracy, będzie trzeba przejrzeć umowy z 
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podmiotami przetwarzającymi (Procesorami) oraz zweryfikować dotychczasowy obowiązek 

informacyjny względem podmiotów danych. 

 

Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany zwracać szczególną uwagę na 

obowiązki informacyjne jakie będzie miał względem niego podmiot danych, w 

szczególności każdy przedsiębiorca (mikro, średni, duży) będzie  informować przed 

rozpoczęciem przetwarzania podmiot danych o określonych uprawnieniach jakie wynikają 

dla niego z uodo i rodo tzw. klauzule informacyjne. Podmiot danych będzie miał prawo 

dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu w końcu będzie miał też prawo do ich 

usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym).  

 

Naruszenie ww. obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych będzie się 

wiązało dla przedsiębiorców z zapłatą  wysokich sankcji administracyjnych i karnych tj. kar 

pieniężnych do 10 000 000 € lub 2%  i do 20 000 000 € lub 4% światowego 

rocznego obrotu przedsiębiorcy. 

   

Wykładowca  

Sebastian Szczerba - radca prawny, audytor wiodący (Lead Auditor) SZBI wg normy  PN-
ISO/IEC 27001:2007, Certyfikat IRCA No.: A17242/2011/194, Członek Zarządu Stowarzyszenia 
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, od 2004 roku pełni funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w spółce komunalnej branży wodociągowej, wykładowca 
uczelni wyższych  (Akademia Górniczo – Hutniczej  w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki 
Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wyższa Szkoła 
Administracji Publicznej w Szczecinie, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wyższa 
Szkoły Ekonomiczna w Białymstoku).  
W ramach swojej kancelarii przeprowadził liczne szkolenia z zakresu bezpiecznego 
przetwarzania danych osobowych, świadczy również usługi szkoleniowo – doradcze oraz 
audytingowe z zakresu ochrony danych osobowych w szeroko pojętym biznesie.  

 

Harmonogram szkolenia  
 

1) Jak RODO definiuje dane osobowe? Co uległo zmianie i rozszerzeniu? 

2) Ochrona danych osobowych według nowelizacji ustawy Kodeks pracy  

– nowe brzmienie art. 221 - 224 

3) Nowe kategorie danych pracowniczych – dane szczególnie chronione  

– genetyka, biometria, stan zdrowia, orzeczenia sądowe i naruszenia prawa. 

4) Profilowanie w stosunkach pracy. 
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5) Anonimizacja a pseudonimizacja danych osobowych pracowniczych. 

6) Kodeksy postępowania, certyfikacja i akredytacja. 

7) Odpowiednie polityki ochrony danych – stare PBI, IZSI, upoważnienia, oświadczenia, 

ewidencja czyli nowa dokumentacja według rodo. 

8) Nowe przesłanki zgody na przetwarzanie przez ADO danych osobowych przez 

pracownika według przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych 

osobowych (biometria, nałogi, stan zdrowia). 

9) Kandydaci do pracy (rekruci) – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny 

Administratora Danych Osobowych (ADO) wobec pracownika oraz członków jego 

rodziny, pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi 

pracownika, przechowywanie danych, dozwolony zakres przetwarzania, testy 

kompetencyjne (testy wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych) ,  

10) Monitoring pracownika w miejscu pracy, miejsca wyznaczone według nowelizacji Kp. 

11) Wzór ogłoszenia o pracę według standardów RODO. 

12) Wór umowy o zachowaniu poufności oraz nieujawnianiu informacji podpisywanej  

z pracownikiem. 

13) Regulaminy naboru na wolne stanowiska w jednostce organizacyjnej. 

14) Szkolenia pracowników z zakresu RODO przez ABI/DPO  - obecny status 

ABI/Data Protection Officer (DPO) przewidywany przez rozporządzenie, 

powołanie ABI/DPO – kiedy prawo a kiedy obowiązek, jeden inspektor dla 

wielu administratorów danych. 

15) Zezwolenie na udostępnianie wizerunku pracownika jako dobro osobiste i jego 

upublicznianie a ochrona danych osobowych. 

16) Odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych według 

projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz według RODO.  

17) Organ nadzorczy (GIODO/PUODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia, zasada 

one-stop-shop oraz współpraca europejskich organów ochrony danych osobowych.  

18) Sankcje administracyjne i sankcje karne według RODO i UODO nakładane na 

przedsiębiorców (kary pieniężne do 10 000 000 € lub 2%  i do 20 000 000 € lub 4% 

światowego rocznego obrotu przedsiębiorcy)   

19) Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, zgłaszanie naruszenia przez 

pracownika ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamianie 

osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.  
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Szczegóły organizacyjne 
 

Termin Miejsce Godziny Cena 

11 maja 2018 r. 
(piątek) 

Centrum Konferencyjne 
Golden Floor Plaza  

Warszawa 
Aleje Jerozolimskie 123A 

10:00 – 16:00 

 
399 zł netto 

Cena obejmuje:  
- wykład/warsztat 
- materiały szkoleniowe 
- przerwa kawowa  
- lunch 
 


