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BLOK I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOK II 

                           OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – WPROWADZENIE  
 

      1.Przepisy prawa krajowego i unijnego w zakresie ochrony danych osobowych (zakres 
 podmiotowy i przedmiotowy): 
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.              
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                               
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
b) ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000). 
2. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć: dane osobowe (dane zwykłe, dane szczególnych 
kategorii), przetwarzanie danych osobowych, procesor, administrator, profilowanie, 
pseudonimizacja, szyfrowanie, anonimizacja, naruszenie ochrony danych osobowych. 

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA I  WYMAGANIA PRAWNE  W  OCHRONIE  DANYCH  OSOBOWYCH 

1.Zasady przetwarzania danych osobowych: legalności, celowości, adekwatności,   
minimalizacji danych, ograniczenia czasu przetwarzania, integralności danych,  poufności 
danych oraz  zasada rozliczalności. 
2. Prawa osób, których dane dotyczą:  dostępu do danych osobowych,  do żądania  
sprostowania i uzupełnienia danych,  do wniesienia sprzeciwu,  do przeniesienia danych, do 
bycia zapomnianym. 
3. Obowiązki administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego (procesora danych). 
4. Status Inspektora Ochrony  Danych (IOD) – rola i obowiązki, zakres obowiązku wyznaczenia 
inspektora. 
5.Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (wysokość kar, tryb 
odpowiedzialności, rola organu nadzorczego i sądu.). 

BLOK III OBOWIĄZKI  ADMINISTRATORÓW DANYCH – PRAKTYKA 

1. Specyfika procesów przetwarzania danych osobowych  w jednostkach  organizacyjnych.  
2. Obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. 
3. Prawa osób fizycznych w kontekście ochrony danych osobowych. 
4. Tryb postępowania w przypadku  realizacji żądań osób fizycznych.  
5. Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych. 
6. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.  
7. Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
8. Ocena skutków w ochronie danych osobowych. 
9. Ryzyko naruszenia przepisów ochrony danych osobowych podczas kontaktu z osobami 

fizycznymi. 
10. Analiza  i szacowanie ryzyka  jako podstawa budowy systemu ochrony danych osobowych. 
11. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  (w sytuacji jeżeli organ zleca część 

operacji przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi (podmiot przetwarzający) wówczas  
musi istnieć umowa lub inny akt prawny zapewniający, by podmiot przetwarzający  
zapewniał wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych                   
i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO).  



12. Procedura obowiązku  zgłoszenia naruszenia  w ochronie danych osobowych do organu 
nadzorczego  (PUDO).  

13. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych. 
14. Dostosowanie adekwatnych  środków organizacyjnych, technicznych i informatycznych  do 

wymogów prawa (w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, osób 
fizycznych  w formie manualnej i elektronicznej i jej  prawidłowe  zabezpieczenie a także  
prawidłowe  opracowanie i prowadzenie wymaganej  dokumentacji).  

 

 
METODYKA  

 
 wykłady, warsztaty, dyskusja. 

CZAS 
SZKOLENIA  

 
1 dzień  
 

MIEJSCE 
PROWADZENIA 
ZAJĘĆ  

w siedzibie zlecającego  

PROWADZĄCY  
SZKOLENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dr Agata Lasota - Jądrzak  Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji  
NIP 7791591431 
REGON 369652320 
Borówiec 62- 023, ul. Wrzosowa 18 
 
 

TRENER Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. W 2016 roku, na Wydziale 
Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie obroniła rozprawę 
doktorską pt.: „Wpływ jakości informacji na skuteczność funkcjonowania organizacji 
zhierarchizowanej” Absolwentka Uniwersytetu  A. Mickiewicza  w Poznaniu oraz Studiów 
Podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa 
Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku zarządzanie 
kryzysowe. Od blisko 18 lat zawodowo związana z ochroną informacji prawnie 
chronionych. Od 2006 pełni funkcję Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych a od 2009 stanowisko Naczelnika Wydziału ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych. W latach 2013 -2017 wykładowca w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Zarządzanie. 
Obecnie związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką 
Białostocką, Politechniką Poznańską oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej                  
w zakresie prowadzenia wykładów z tematyki ochrony danych osobowych oraz informacji 
niejawnych. Aktywny trener i wdrożeniowiec w obszarze związanym z  ochroną  danych 
osobowych i informacji niejawnych. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji 
niejawnych. 
 

 

 

 



 


