
„Ochrona danych osobowych – szkolenie dla przedstawicieli 
i pracowników/wolontariuszy NGO”  

  

  

  

PROGRAM SZKOLENIA  

  

1. Wdrożenie RODO w Polsce:   

a. RODO – ogólne informacje o Rozporządzeniu.  

b. Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO – wzajemna zależność przepisów 

europejskich i krajowych.  
  

2. Dane osobowe, zbiory danych, przetwarzanie – zmiany wprowadzone przez RODO:  

a. Zmiany w definicjach  - dane osobowe, zbieranie, przetwarzanie danych, zbiory 
danych – analiza zmian wprowadzanych przez RODO.  

b. Przetwarzanie danych wrażliwych – danych szczególnej kategorii oraz danych dot.  

wyroków skazujących oraz naruszeń prawa.  

c. Lista uprawnień przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.  

d. Siedem zasad przetwarzania danych osobowych. 

 

3. Przetwarzanie danych przez pracowników/wolontariuszy (kadrowych, klientów/dłużników 

i marketingowych w firmie):  

a. Kandydaci do pracy/wolontariusze – podstawy przetwarzania, zbieranie i niszczenie 
CV.  

b. Pracownicy/wolontariusze – zakres uprawnień organizacji do dysponowania danymi 

pracownika/wolontariusza, w tym danymi wrażliwymi.   

c. Przetwarzanie danych osób objętych pomocą NGO – podstawy prawne, obowiązek 

informacyjny, najczęstsze wątpliwości. 

d. Zasady kontaktu i działania w mediach tradycyjnych i elektronicznych.   

e. Tworzenie własnych baz danych i nabywanie baz danych od podmiotów trzecich - na 
co zwrócić uwagę.   

  

4. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych:   

a. Inspektor ochrony danych osobowych – następca ABI, kiedy jego powołanie jest 

konieczne oraz czy warto go powoływać?  

b. Zakres uprawnień oraz obowiązki inspektora ochrony danych osobowych.    

 

5. Niezbędna dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO:   

a. Na ile przydatne będą dotychczasowe dokumenty tworzone w procesie ochrony 

danych – polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym?  

b. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – nowe wymogi ich tworzenia.  

c. Rejestr czynności przetwarzania – podstawowy dokument dotyczący ochrony danych 
na gruncie RODO, zasady jego tworzenia i treść.   



d. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do PUODO (następcy GIODO) - warunki, czas 

i zasady dokonywania tego zgłoszenia oraz obowiązki związane z prowadzeniem 
rejestru incydentów i naruszeń.   

e. Ocena skutków dla ochrony danych – kiedy należy ją sporządzać oraz jaka jest jej treść.   
  

6. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów dot. ochrony danych 

osobowych:  

a. Kary finansowe przewidziane w RODO.  

b. Zakres uprawnień PUODO i zmiany w zakresie jego kompetencji.  

c. Słowo o kontroli. 

d. Inne podstawy odpowiedzialności za nieprawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych. 

  

7. Studium przypadku – omówienie podstawowych środków bezpieczeństwa danych:  

a. Podział środków bezpieczeństwa, znaczenie środków organizacyjnych w ochronie 
danych osobowych przez pracowników/wolontariuszy.  

b. Ogólne zasady bezpieczeństwa, wspólne dla wszystkich – polityka czystego biurka, 

ograniczenie przekazywania danych bez uprzedniej weryfikacji rozmówcy, kontrola 
ruchu osób w obszarze przetwarzania danych. 

c. Przegląd szczegółowych rozwiązań organizacyjnych. 

  

 


