Kurs dla inspektorów ochrony danych osobowych oraz osób
wskazanych do realizacji obowiązków w imieniu
administratorów danych osobowych - praktyczne podejście
do stosowania RODO oraz przepisów krajowych dotyczących
danych osobowych
AGENDA:
9.00-9.15

Przywitanie gości

9.15-11.00

Wstęp
•
•
•
•
•
•
•
•

Obecny stan przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
Znaczenie reformy związanej z przyjęciem do stosowania RODO
Czego RODO nie dotyczy
Omówienie najważniejszych pojęć i definicji
Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Dane kontaktowe osób prawnych
Wyodrębnienie najważniejszych obowiązków związanych z reformą
przepisów o ochronie danych osobowych
Rola wytycznych i rekomendacji w praktycznym stosowaniu RODO

11.00-11.15 Przerwa na kawę
11.15-13.00 Blok – I Omówienie najważniejszych obowiązków związanych z reformą przepisów o
ochronie danych osobowych

11.15-11.40

Podstawy prawne przetwarzania danych
•
•
•
•
•
•

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niezbędność do wykonania umowy
Niezbędność dla spełnienia obowiązku prawnego
Prawnie uzasadniony interes
Rola inwentaryzacji w określaniu podstaw prawnych
Monitoring, przetwarzanie danych przez pracodawcę, minimalizacja i
ograniczenie przetwarzania w czasie

11.40-12.20 Realizacja obowiązku informacyjnego
•
•
•

Formalne wymagania
Zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych
Praktyczne przykłady

12.20-13.00 Powierzanie przetwarzania danych osobowych
•
•
•
•

Różnica pomiędzy powierzeniem danych procesorowi w trybie art. 28 RODO,
a udostępnieniem odrębnemu ADO
Minimalne warunki, jakie powinna spełniać umowa powierzenia
przetwarzania
Przekazywanie danych do innych państw EOG, a poza EOG - konsekwencje
Praktyczne obowiązki dotyczące uregulowania przekazywania danych do
innych podmiotów

13.00-13.45 Przerwa na lunch
13.45-15.25 Blok – II Obowiązek wyznaczenia IOD, realizacja żądań podmiotów danych,
szacowanie ryzyka, procedura naruszeniowa
13.45-14.05 Obowiązek wyznaczenia IOD
•
•

Kto musi, a kto może wyznaczyć IOD
Konsekwencje wyznaczenia IOD

•
•

Rola IOD
Sposób wyznaczenia i notyfikacji

14.05-14.25 Realizacja żądań podmiotów danych
•
•
•
•
•
•

Prawo do uzyskania kopii danych
Prawo do przenoszenia danych
Prawo dobycia zapomnianym (usunięcia danych)
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Sposób zachowania ADO w przypadku zgłoszenia żądania (tryb, terminy i
konsekwencje)

14.25-14.55 Szacowanie ryzyka
•
•
•
•
•

Podstawa prawna
Cel
Wymagania
Metodologia
Sposób dokumentowania

14.55-15.25 Procedura naruszeniowa
•
•
•
•
•
•

Podstawa prawna
Minimalne wymagania
Termin 72 godzin
Rodzaje naruszeń
Metodologia klasyfikowania naruszeń
Sposób dokumentowania i zgłaszania

15.25-15.35 Przerwa
15.35-16.00 Blok – III Podsumowanie i test
16.00

Rozdanie Certyfikatów Uczestnictwa

