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Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
w myśl nowych przepisów
27 kwietnia 2016 r. poznaliśmy obowiązującą treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych (Dz. U. UE 2016 poz. L119).
RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation) będzie wprawdzie
stosowane od 25 maja 2018 r. ale już teraz warto przeanalizować co zmieni się w obowiązkach, praktykach i zakresie działań
osób i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

DLACZEGO?
Nowe Rozporządzenie wprowadza rewolucję w systemie ochrony danych osobowych i będzie bezpośrednio stosowane
w polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania ustawą.
Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzonych przez RODO jest przyznanie organom publicznym kontrolującym
przetwarzanie danych osobowych prawa do nakładania wysokich kar pieniężnych na organizacje nieprzestrzegające
RODO. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 4% światowego obrotu (jednak nie więcej niż 20 mln EUR).
Należy jednocześnie pamiętać, że od początku 2015 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które
wprowadziły nowe i doprecyzowujące dotychczasowe obowiązki w zakresie ochrony i nadzoru przetwarzanych informacji.
Nie wszyscy administratorzy danych podjęli już decyzje, czy będą korzystać z profesjonalnej pomocy powoływanych, według
nowych zasad, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, czy też we własnym zakresie będą zarządzać systemem ochrony
informacji. Niektórzy nadal nie orientują się w swoich obowiązkach i nie mają świadomości że nadchodzi czas, kiedy część
z nich będzie musiało wyznaczyć Inspektorów Ochrony Danych, a wszyscy powinni być gotowi przed końcem maja 2018
na stosowanie nowych regulacji wynikających z RODO.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przekazanie i wdrożenie wiedzy dotyczącej metod i środków wiodących do zapewnienia ochrony danych
osobowych, uzyskanie wiedzy z zakresu współczesnych technik i technologii zapewniania bezpieczeństwa informacji
chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych. W toku szkolenia uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę o prawnych
aspektach ochrony danych osobowych, o obowiązujących zasadach zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, o normach
i standardach jakie spełniać mają urządzenia i systemy wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie przeznaczona jest dla osób przetwarzających dane osobowe oraz innych osób, które
z racji zajmowanych stanowisk mogą mieć dostęp do danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA
Zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych w myśl nowych przepisów
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Zakres stosowania RODO oraz najważniejsze zmiany i skutki dla polskiego prawa
Nowe obowiązki administratorów danych oraz procesorów tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe
Nowe obowiązki informacyjne administratora danych
Zmiany w oświadczeniach woli i nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO
Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI)
Wdrożenie nowych zasad ochrony danych osobowych – studium przypadku
Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych

FORMA SZKOLENIA
Prezentacja w formie warsztatowej, oparta o praktyczną analizę aktualnego stanu formalno-prawnego oraz problemy
organizacyjne sygnalizowane w szkolnictwie zajmujących się ochroną danych osobowych. W trakcie zajęć możliwe będzie
przeprowadzenie analizy zgłaszanych przez uczestników przypadków oraz dyskusja na temat sposobów i kryteriów oceny
właściwej realizacji zasad ochrony danych w świetle przepisów i praktyk branżowych.

PROWADZĄCY

Marta Barczyk

– adwokat, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, w latach
2013-2015 pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2014 r.
współpracuje z kancelarią Zbroja Adwokaci.

Dariusz Łydziński

- ponad 17 lat zajmuje się zawodowo szeroką problematyką
systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania, w tym zarządzania
ryzykiem. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązaniach e-security. Realizował złożone projekty
zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności,
a także bezpieczeństwa informacji w kontekście ochrony funkcjonalności wysoce zaawansowanych
sieci oraz systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.
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