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TEMAT SZKOLENIA 

Ochrona danych osobowych zgodna z RODO.  

CEL SZKOLENIA 

Szkolenie skupiać się będzie na omówieniu na przykładach wybranych zagadnień z zakresu 

praktycznego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych (część I) oraz omówienia 

zmian i problemów interpretacyjnych w najpopularniejszych obszarach działalności 

przedsiębiorstwa (kadry, płace, marketing, sprzedaż (np. prowadzenie sklepu internetowego). 

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE DLA 

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli administratorów, którzy chcieliby stosować 
poprawnie przepisy o ochronie danych osobowych lub upewnić się, że prawidłowo wdrożyli 
RODO w swojej organizacji.  

PROGRAM SZKOLENIA 

1. RODO u przedsiębiorcy w praktyce (co przedsiębiorca powinien wiedzieć o RODO i co z 
tą wiedzą zrobić?):: 

a) Kiedy i jaką dokumentację ochrony danych osobowych powinien prowadzić 
administrator? 

b) Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności 
przetwarzania (omówienie na przykładzie)? 

c) Kiedy  stosować zgodę jako podstawę prawną przetwarzania danych osobowych 
klientów? 

d) Jak poprawnie zrealizować tzw. obowiązek informacyjny? 
e) Test prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych – jak wykonać 

i kiedy można stosować jako przesłankę legalizującą przetwarzanie danych 
osobowych. 

f) Z kim zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Jakie są 
obowiązki z zawieraniem takich umów?  

g) Jakie naruszenia zgłaszać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i w jaki 
sposób? 

h) Jak zabezpieczyć dane przetwarzane? 
i) Kto powinien a kto musi wyznaczyć IOD (Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych)? 
2. RODO w praktyce czyli: 

a) Zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych u pracodawcy, 
b) Monitoring wizyjny,  
c) Badania trzeźwości pracowników,  
d) Przetwarzanie wizerunku pracowników na potrzeby inne niż monitoring 

wizyjny, 
e) Weryfikacja nowozatrudnionego pracownika u poprzedniego pracodawcy,  
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f) Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych, 

g) Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 
h) Monitorowanie pracy pracownika, 
i) Przetwarzanie danych o niekaralności pracownika. 

 

Po szkoleniu przewidziano możliwość dalszej współpracy w postaci indywidualnych konsultacji 
dla uczestników (tylko dla uczestników szkolenia rabat 15% na wdrożenie/audyt/konsultacje). 

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 
 

30 września 2020 r. (środa), 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: 

mailto:biuro@tz-c.pl
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ˇ Udział jednej osoby w szkoleniu. 
ˇ Materiały szkoleniowe w postaci drukowanej, umożliwiające sporządzanie notatek 

oraz materiały piśmiennicze. 
ˇ Certyfikat ukończenia szkolenia. 
ˇ Catering. 

 
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 21 września  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

