
 

 

St
ro

n
a1

 

 
TEMAT SZKOLENIA 

Zarządzanie naruszeniami w ochronie danych osobowych.  

CEL SZKOLENIA 

Szkolenie skupiać się będzie na omówieniu na przykładach wybranych zagadnień z zakresu 
zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych.  

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE DLA 

Szkolenie przeznaczone dla Inspektorów Ochrony Danych, pracowników zajmujących się 
ochroną danych osobowych, którzy kompleksowo chcieliby zgłębić tematykę związaną z 
identyfikacją, oceną i zarządzaniem naruszeniami ochrony danych osobowych. 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Terminologia i wprowadzenie do tematyki zarządzania naruszeniami ochrony danych 
osobowych, wymagania w zakresie zarządzania naruszeniami: 

a) Procedura naruszeń ochrony danych osobowych. 
b) Metodyka oceny naruszeń ochrony danych osobowych (ocena wagi naruszenia w 

oparciu o zalecenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA). 

c) Rejestrowanie naruszeń ochrony danych osobowych. 
2. Klasyfikacja naruszeń(omówienie na przykładach): 

a) Naruszenia ochrony danych osobowych a naruszenia bezpieczeństwa informacji. 
b) Naruszenia wymagające zgłaszania do UODO.  
c) Naruszenia wymagające informowania podmiotów danych.  
d) Naruszenia wewnętrzne (wymagające jedynie wewnętrznej. 

3. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych – przykład  
4. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych 

a) Obowiązek zgłaszania naruszeń jako administrator danych, 
b) Obowiązek zgłaszania naruszeń jako podmiot przetwarzający, 

5. Omówienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez UODO (zgłoszenie 
przykładowego naruszenia). 

 
Po szkoleniu przewidziano możliwość dalszej współpracy w postaci indywidualnych konsultacji 
dla uczestników (tylko dla uczestników szkolenia rabat 15% na 
wdrożenie/audyt/konsultacje/ocenę ryzyka). 
 
Po szkoleniu uczestnik otrzymuje wzory dokumentów do wykorzystania: 
a) procedurę zarządzania naruszeń ochrony danych osobowych, 
b) wzór rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, 
c) przykładowy katalog naruszeń wymagających zgłoszenia do UODO, 
d) przykłady (wzór wypełnionego zgłoszenia), 
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e) przykłady komunikatów kierowanych do podmiotów danych w związku z naruszeniem 
ochrony danych osobowych ich dotyczących. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę wykorzystywaną w codziennej pracy. 

 

UWAGA - Przed szkoleniem możecie Państwo skontaktować się  z trenerem (e-mailem)  

i zadać mu pytania, na które odpowiedzi chcielibyście Państwo poznać podczas szkolenia.  

(adres: biuro@tz-c.pl). 

PROWADZĄCY SZKOLENIE 

Robert Radko 

trener z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ochrony danych osobowych, Inspektor 

Ochrony Danych, praktyk i pasjonat tematyki związanej z RODO i bezpieczeństwem informacji, 

audytor wiodący systemów ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) i ISO 22301 (ciągłość 

działania) to gwarancja przekazania wiedzy na najwyższym poziomie. 

TECHNIKI SZKOLENIOWE STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 

Wykład z dyskusją, prezentacja przypadków, ćwiczenia. 

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA 
 

15 grudnia 2020 r. (wtorek), w godzinach 9:00-16:00  (8 godzin dydaktycznych)  
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym, ul. Towarowa 22, 00-839 Warszawa. 
 

W TROSCE O JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ SZKOLENIA - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA DO 20 OSÓB 

 

PŁATNOŚĆ 
 

 Dla sektora publicznego - 270 PLN netto=brutto* od osoby; 
 Dla sektora prywatnego –255 PLN netto plus podatek VAT 23% od osoby. 

 
Cena obejmuje: 

 
ˇ Udział jednej osoby w szkoleniu. 
ˇ Materiały szkoleniowe w postaci drukowanej, umożliwiające sporządzanie notatek 

oraz materiały piśmiennicze. 
ˇ Certyfikat ukończenia szkolenia. 
ˇ Catering. 
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Płatność przelewem po szkoleniu. 
 

*  Dla klientów, dla których przedmiotowe szkolenie jest związane z kształceniem zawodowym i finansują je w całości ze 

środków publicznych, możliwe jest zastosowanie stawki podatku VAT – zwolnione. W przypadku skorzystania z takiej 

opcji prosimy o podpisanie stosowanego oświadczenia zawartego w niniejszym zgłoszeniu. Dla uczestników dla których 

podmiotowe szkolenie nie jest związane z kształceniem zawodowym lub nie finansują go w całości ze środków 

publicznych obowiązuje stawka podstawowa VAT - 23%). 

 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia, 

najpóźniej w dniu 4 grudnia  oraz przesłanie go na adres e-mailowy: biuro@tz-c.pl 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem:  (22) 786 85 45 

pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach 8:00-16:00. 
 

 

 

 

mailto:biuro@tz-c.pl

