Szkolenia specjalistyczne 2018
Ochrona danych osobowych zgodnie
z wymogami RODO w instytucjach
kultury
Zależy Ci na dostępie do aktualnej wiedzy? Chcesz
lepiej wykonywać swoje codzienne zadania?
Zobacz co proponujemy w roku 2018 i zapisz się
na nasze szkolenia specjalistyczne.

6 kwietnia 2018 rok

Co zyskasz?
Będziesz pracować z najlepszymi!
Mariusz Wilkus – ekspert ds. ochrony danych, Administrator bezpieczeństwa Informacji,
audytor, oficer compliance. Skutecznie wdrażał systemy kontroli wewnętrznej w wielu
przedsiębiorstwach. Współpracuje m.in. z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność kulturalną, ubezpieczeniową, finansową czy medyczną, tworząc
dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację oraz sporządzając opinie prawne.
Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych
w informatyce i bezpieczeństwie infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC
27001, audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.
Zyskasz jeszcze coś – Twoje umiejętności zostaną
potwierdzone!
Udział w szkoleniu gwarantuje uzyskanie certyfikatu RIK
w Katowicach. Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną
do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Ile to kosztuje?
Udział w szkoleniu to koszt 225 zł netto.

Pamiętaj!
Jeżeli
wydatki
za
udział
w szkoleniach pokrywasz w co najmniej 70%
ze środków publicznych, będziesz zwolniony
z podatku VAT.

Wiemy z jakimi problemami borykacie się na co dzień – udział
w naszych szkoleniach pomoże Wam w znalezieniu skutecznych
rozwiązań, niemalże gotowych do wdrożenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z WYMOGAMI
RODO W INSTYTUCJACH KULTURY
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie kadry menadżerskiej i pracowników instytucji kultury
z nowymi przepisami oraz przygotowanie się do wdrożenia wymogów określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymują
informację, jaki zakres obowiązków spoczywa na instytucjach w zakresie ochrony danych
osobowych w instytucjach kultury. Omówiona zostanie dokumentacja oraz procedury,
które każda instytucja powinna wdrożyć, by wypełnić obowiązki wskazane
w Rozporządzeniu.

Dla kogo?
// Kadry menadżerskiej instytucji kultury odpowiedzialnej za wdrożenie RODO,
// Pracowników instytucji kultury odpowiedzialnych za ochronę i zarządzanie danymi
osobowymi, w tym jako pełnomocnicy ds. ochrony danych,
// Pracowników instytucji kultury przetwarzających dane osobowe,
// Pracowników instytucji kultury pragnących rozpocząć pracę w ochronie danych
osobowych,
// Pracowników instytucji kultury zainteresowanych pełnieniem funkcji Inspektora
Ochrony Danych – na podstawie nowego Rozporządzenia UE,
// Wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia
// Poprawa bezpieczeństwa w instytucji kultury poprzez zwiększenie standardów ochrony
danych osobowych,
// Zapoznanie się z zagadnieniami w dziedzinie problematyki ochrony danych osobowych
wraz z otrzymaniem praktycznych zaleceń i wskazówek w zakresie legalnego
przetwarzania danych osobowych,
// Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zabezpieczania dokumentacji zawierającej dane
osobowe,
// Zdobycie umiejętności umożliwiających opracowanie i wprowadzenie dokumentacji
niezbędnej przy przetwarzaniu danych osobowych.
! Uczestnicy otrzymają zestaw dokumentacji dot. bezpieczeństwa ochrony danych
osobowych, którą po dostosowaniu do specyfiki swojej firmy będzie można wdrożyć.

Program
9:00- 11:00 | BLOK TEMATYCZNY 1
// Przetwarzanie danych osobowych – zasady, przetwarzanie danych osobowych
szczególnych kategorii.
// Ochrona danych osobowych pod kątem realizacji obowiązków informacyjnych
instytucji kultury oraz podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w instytucji
kultury.
// Ochrona danych osobowych w kontekście
przeprowadzonych przetargów, rozeznań rynku.
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// Powierzanie i udostępnianie danych osobowych w instytucji kultury.
// Różnice w ochronie danych osobowych w zależności od formy ich przetwarzania.

// Ochrona danych osobowych w tym prawa do prywatności w kontekście udzielania
informacji publicznej.
// Ochrona danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa informacji oraz ochrony
informacji niejawnych.
// Ochrona danych osobowych a funkcjonowanie mechanizmu sygnalizacyjnego.
// Ochrona danych osobowych, w tym prawa do prywatności w kontekście udzielania
informacji publicznej.
// Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych – ustawa o ochronie danych
osobowych. Nowe regulacje unijne (rozporządzenie ogólne o ochronie danych
osobowych GDPR).
// Organ nadzorczy (GIODO) - nowa rola, status, zadania i uprawienia.
// Najważniejsze różnice między RODO a ustawą o ochronie danych osobowych.
11:15- 13:30 | BLOK TEMATYCZNY 2
// Zakres stosowania RODO w instytucji kultury oraz najważniejsze zmiany i skutki
dla polskiego prawa: zakres obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (RODO); zmiany w polskim prawie po wejściu w życie przepisów RODO
z dniem 25 maja 2018 roku; kwestie do uregulowania przez krajowe prawodawstwo, a nie
uregulowane przez RODO; podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
w rozporządzeniu.
// Nowe pojęcie danych osobowych w Rozporządzeniu.
// Zasada one – stop – shop.
// Nowe zasady ochrony danych osobowych: privacy by design, privacy by default,
obowiązek przeprowadzania oceny wpływu procesu przetwarzania danych osobowych
na prywatność (Privacy Impact Assessment), obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony
danych osobowych, zasady dotyczące profilowania oraz ochrony danych osobowych
dzieci.
// Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą (np. prawo do bycia zapomnianym).
14:00-14:45 | ZAJĘCIA WARSZTATOWE – studium przypadku – zarządzanie zbiorami
danych osobowych, zarządzanie upoważnieniami, zarządzanie ryzykiem.
15:00-15:45 | BLOK TEMATYCZNY 3
// Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a unijny Inspektor Ochrony Danych
(wprowadzany przez RODO).
// Omówienie nowej roli i statusu Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Data
Protection Officer) – następcy ADO.
// Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary
pieniężne; warunki ich nakładania i wysokość; odszkodowanie za poniesioną szkodę.
// Jak przygotować organizację do nadchodzących zmian – procedury, informowanie
pracowników.
// Dokonywanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych.
15:45-16:00 | DYSKUCJA, PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
OD 16:00 | INDYWIDUALNE KONSULTACJE (BEZPŁATNE)

