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PLAN SZKOLENIA 

 

 

1. RODO - fakty i mity (~15 min.) / 8:00-8.15 

 

Krótkie wprowadzenie do szkolenia. Czym jest RODO i czy RODO jest takie straszne jak je 

malują? 

 

2. Wprowadzenie do ochrony danych osobowych (~35 min.) / 8.15-8.50 

 

Omówienie podstawowych pojęć. Kim jest administrator, podmiot przetwarzający, 

upoważniony? Czym są dane osobowe? Kiedy stosujemy RODO? Jak przedstawia się kwestia 

odpowiedzialności i kar? Jakie są zasady ochrony danych osobowych oraz kiedy w ogóle 

możemy przetwarzać dane osobowe? To zagadnienia, które już nie będą dla Państwa zagadką. 

 

3. Obowiązek informacyjny i prawa osób, których dane przetwarzamy (~35 min.) / 8.50-9.25 

 

W tym segmencie dowiedzą się Państwo o tym czym jest obowiązek informacyjny, jakie prawa 

mają osoby, które dane osobowe nam udostępniają, jak wyglądają przykładowe klauzule 

informacyjne oraz klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

---- przerwa 5 minut ---- 
 

4. Obowiązki administratora, podmiotu przetwarzającego, upoważnionego (~35 min.) 

 /9.30-10.05 

 

Zgodnie z RODO administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający, jak i 

upoważniony mają ściśle określone obowiązki. Jak wygląda zakres tych obowiązków, na co 

należy zwrócić szczególną uwagę. Problematyka zobrazowana przykładami. 

 

5. Inspektor ochrony danych (~30 min.) / 10.05-10.35 

 

 

Kim jest Inspektor ochrony danych? Dlaczego nie ma już ABI? Czy ABI może być Inspektorem 

ochrony danych? Jakie są obowiązki Inspektora, jaka jest jego rola i czy w ogóle administrator 

musi powoływać Inspektora? O tym zagadnieniach dowiedzą się Państwo w piątej części 

szkolenia. 

 

--- przerwa 5 minut ---- 
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6. Zabezpieczenie danych osobowych (~1.5 h) / 10.40-12.10 

 

Zagadnienie bezpieczeństwa danych osobowych ma bardzo wysoki priorytet w RODO. Dlatego 

w tej części szkolenia dowiedzą się Państwo jak odpowiednio zabezpieczać dane osobowe w 

swojej firmie, zarówno dane przechowywane cyfrowo, jak i fizycznie. Zwrócimy Państwa 

uwagę również na bezpieczeństwo organizacyjne. 

 

7. Jak wdrożyć RODO we własnym przedsiębiorstwie (~45 min.) / 12.10-12.55 

 

Jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć RODO w firmie? Na co należy zwrócić uwagę przy 

przygotowywaniach? I o co chodzi z analizą ryzyka? To kilka z pytań, na które znajdą Państwo 

w tej części szkolenia odpowiedź. 

 

--- przerwa 45 minut --- 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i w rekrutacjach (~30 min.) / 13.40-14.10 

 

Większość przedsiębiorców przetwarza dane osobowe swoich pracowników. W tej części 

szkolenia dowiedzą się Państwo jakich danych osobowych może żądać pracodawca, jakie dane 

można przetwarzać po ustaniu stosunku pracy. Nie zabraknie również informacji dotyczących 

przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach, testach psychologicznych, badaniach 

profilaktycznych, a także monitorowani pracowników. 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (~30 min.) / 14.10- 14.40 

 

W tej części szkolenia dowiedzą się Państwo o tym jak można pozyskiwać nowych klientów, 

jak tworzyć własne bazy marketingowe i jak przedstawia się problematyka podejmowania 

działań marketingowych przez firmy zewnętrzne. Poruszona zostanie również problematyka 

marketingu drogą elektroniczną oraz telefoniczną. 

 

10. Przetwarzanie danych osobowych przez księgowe (~30 min.) / 14.40-15.10 

 

Jak przechowywać dokumentację księgową? W którym miejscu gromadzić dokumenty? Przez 

jaki okres należy przetwarzać dane księgowe oraz kiedy można udostępniać dane? A także czy 

możemy przetwarzać dane naszych dłużników i jeżeli tak to na jakich zasadach? To problemy, 

które zostaną poruszone w ostatniej części szkolenia. 

 


