
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW 

Celem szkolenia jest zbudowanie świadomości pracowników w zakresie 
stosowania rozwiązań zgodnych z RODO i wyposażenie ich w  wiedzę i narzędzia 
z zakresu ochrony danych osobowych.  
 

Podczas szkolenia: 

 Połączymy teorię z praktyką i przygotujemy pracowników do pracy z danymi osobowymi. 
Wyposażymy pracowników w niezbędną wiedzę z zakresu przetwarzania danych 
osobowych.    

 Omówimy najważniejsze, podstawowe informacje dotyczące obowiązków pracowników 

w kontekście RODO i ochrony danych. 

 Będziemy opierać się na zagadnieniach praktycznych, odnosząc się do codziennych 
czynności wykonywanych przez pracowników. 

CZAS TRWANIA KURSU:   4 GODZ. 

TERMIN: do ustalenia. 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:   Siedziba pracodawcy. 

CENA KURSU:   2 500,00 zł (cena za grupę wraz z materiałami i zaświadczeniem  

              o ukończeniu szkolenia) 

Adresaci szkolenia: 
pracownicy przedsiębiorstw planujących wdrożyć lub już wdrażających RODO, które chcą 
zbudować świadomość pracowników w obszarze ochrony danych osobowych. 

 

Prowadzący szkolenie: 
Radca prawny Przemysław Ślepowroński i aplikant radcowski Emilia Więsław - Inspektorzy 

Ochrony Danych w kilkunastu podmiotach z terenu województwa podlaskiego, posiadający bogate 

doświadczenie we wdrażaniu RODO w przedsiębiorstwach i jednostkach publicznych,  z 

uprawnieniami Auditora wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001. 

 

Zgłoszenia: 

Anna Niczyporuk, Katarzyna Roszkowska, tel. 85 675 13 89, 85 675 25 17 
mail: bialystok@zdz.bialystok.pl lub przez stronę internetową  

- www.zdz.bialystok.pl/szkolenia-rodo  

 



 

 
PROGRAM: 

CZĘŚĆ 1: WPROWADZENIE 
1. Co to są „dane osobowe”? Czy adres e-mail, wynagrodzenie, stanowisko pracy to dane osobowe? 
2. Inne istotne pojęcia na gruncie RODO. 
3. Kiedy przetwarzamy dane zgodnie z prawem, kiedy potrzeba jest zgoda? Czy możemy żądać 
przedstawienia dowodu osobistego? 
4. Co nam grozi, jeżeli nie będziemy chronić danych?  Odpowiedzialność na gruncie RODO, 
odpowiedzialność karna, odpowiedzialność z kodeksu pracy. 
 
CZĘŚĆ 2: JAKIE OBOWIĄZKI NAPRAWDĘ WYNIKAJĄ Z RODO? 
1. Świadomość – wiedza o tym, jakie dane przetwarzamy (inwentaryzacja) – grupowanie 
przetwarzanych danych w zbiory + rejestr czynności przetwarzania, 
2. Pracownicy – algorytm postępowania: 
• nadanie upoważnienia i wpis do ewidencji, 
• na czym naprawdę polegają zasady czystego biurka i czystego ekranu? 
• jakie prawa mają pracownicy i jak je realizować (np. prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym). 
3. Zabezpieczenie danych udostępnianych na zewnątrz – umowy powierzenia przetwarzania danych 
(omówienie wzoru i elementów koniecznych umowy) 
 
CZĘŚĆ 3: ANALIZA RYZYKA I NARUSZENIA 
1. Analiza ryzyka dla przedsiębiorstwa – na czym to polega i czy można wykonać ją samodzielnie? 
2. Informowanie osoby, której dane podlegały naruszeniu – kiedy należy zawiadomić Jana 
Kowalskiego o tym, że jego dane zostały ujawnione,  
3. Informowanie organu nadzorczego o naruszeniu,  
4. Raportowanie naruszeń (omówienie sposobu wypełniania raportu),  
5. Ewidencjonowanie naruszeń. 
 
CZĘŚĆ IV: WOLNE WNIOSKI – odpowiedzi na zadawane pytania i dyskusja. 

 
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.  

 


