Szkolenie “ P rzygotow anie do pełnienia
funkcji I nspektora Ochrony Danych
Osobow ych”
Prowadzący: Katarzyna Lewandowska
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych  od 10:00 do 17:00
Miejsce: Warszawa, Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51,
RODO  rewolucja czy ewolucja  wprowadzenie do tematu.
Najważniejsze zmiany, jakie niesie RODO/GDPR. Ogólne założenia reformy.
Praktyczne spojrzenie na implementację RODO w organizacji.
Część 1
Kluczowe pojęcia z zakresu danych osobowych w ujęciu RODO
Część 2
Inspektor ochrony danych osobowych w ujęciu unijnym
Moduł 1.
Wyznaczanie inspektora ochrony danych oraz obowiązki informacyjne z
tym związane
Moduł 2.
Pozycja inspektora ochrony danych w Organizacji
Moduł 3.
Forma zatrudnienia i kwalifikacje IOD
Moduł 4.
Zadania Inspektora Ochrony Danych i ich realizacja
Moduł 5.
Inspektor Ochrony Danych, a realizacja uprawnień przez osoby, których
dane dotyczą
Moduł 6.
Współpraca Inspektora Ochrony Danych z organem nadzorczym. Rola
punktu kontaktowego
Moduł 7.
Konflikt interesów, a etyka w działalności Inspektora Ochrony Danych
Moduł 8.
Monitoring IOD / Kontrole PUODO / notyfikacja naruszeń
Moduł 9.
Szkolenia pracowników / upoważnienia
Moduł 10.
Obowiązki Administratora Danych, a zadania i odpowiedzialność IOD
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Część 3
Dokumentacja przetwarzania danych  część praktyczna  praca na
wybranych dokumentach:








umowy powierzenia przetwarzania
rejestr czynności przetwarzania danych
klauzule zgody odpowiadające RODO
formularz naruszeń
obowiązki informacyjne
polityki ochrony danych
arkusz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
Część 4.

Podsumowanie i dyskusja
Szkolenie będzie realizowane w formie wykładu/dyskusji, wraz z praktycznymi analizami
przypadków. Szkolenie pozwoli na podejmowanie przez szkolone osoby właściwych
decyzji dotyczących aktualizacji wewnętrznych procesów/procedur oraz dokumentacji
przetwarzania danych osobowych. zgodnie z wymaganiami nowych europejskich
przepisów.

Prowadzący:

Katarzyna Lewandowska

Administrator bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka
w zakresie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego
i tajemnicy przedsiębiorstwa, prawnik. Absolwentka Studiów podyplomowych Instytutu
Nauk Prawnych PAN w Warszawie „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa
informacji i inspektora ochrony danych” oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
„Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych”. Praktyk, posiada bogate
doświadczenie w zakresie tworzenia, wdrażania i audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach publicznych i prywatnych, w tym
w dużych spółkach skarbu państwa. Prowadzi szkolenia i warsztaty.
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