
UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa 
Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.  
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78 
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl 

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach 
 

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie 
i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych 

Program: Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób: 
MODUŁ 1 Podstawowe pojęcia i ich interpretacja  

• Dane osobowe w prawie polskim i europejskim 

• Zastosowania RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

• „Nie taki diabeł straszny…”, czyli co się zmieniło w ochronie danych 
osobowych 

• Dane osobowe a dane wrażliwe. Nowe dane wrażliwe zdefiniowane  
w RODO 

• Administrator danych, „nowy” administrator bezpieczeństwa informacji  
czyli Inspektor Ochrony Danych 

• Nowe pojęcia RODO, w tym: profilowanie, przenoszenie danych, prawo do 
bycia zapomnianym, zgłaszanie incydentów organowi nadzorczemu 

• Zmiany po wejściu w życie ustawy z dn. 21.02.2019 o zmianie niektórych 
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO 

MODUŁ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych 

• Zasady legalności przetwarzania danych i danych wrażliwych  

• Zgoda na przetwarzanie danych i jej odwołanie oraz nowe warunki przy jej 
deklarowaniu 

• Umowa jako przesłanka legalności  

• Obowiązek informacyjny – kiedy stosować, jak uniknąć błędów przy jego 
konstrukcji 

• Rejestrowanie czynności przetwarzania – nowe zasady prowadzenia opisu 
przetwarzanych danych 

• Analiza ryzyka z uwzględnieniem wagi zagrożenia 

• Nowe prawa podmiotu danych 

MODUŁ 3 Zabezpieczenia danych osobowych w formie papierowej i 
elektronicznej  

• Zakres zabezpieczeń fizycznych, informatycznych i organizacyjnych w 
kontekście analizy ryzyka 

• Podstawowe zagadnienia z zakresu polityki bezpieczeństwa  
i najczęściej popełniane błędy 

• Dobre praktyki bezpieczeństwa przy stosowaniu systemów informatycznych 

• Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i ewidencja osób 
upoważnionych  

• Rola i status Inspektora Ochrony Danych („nowy” ABI) 

• Zadania Inspektora Ochrony Danych 

MODUŁ 4. Udostępnianie, pozyskiwanie oraz przetwarzanie danych osobowych 

• Przepływ danych osobowych w organizacji 

• Sposoby pozyskiwania danych 

• Przekazywanie, powierzenie i udostępnianie danych na nowych zasadach 

• EOG – transfer danych, wymogi prawne, przykłady 

• Reguły korporacyjne a legalizacja transferu danych 

• Odpowiedzialność karna, pracownicza i administracyjna 

• Nowe sankcje opisane w RODO 

Autor kursu: Michał Geilke 
Informacje dodatkowe: 

• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły 

organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. 

Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed 

terminem  szkolenia. | Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego 

pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. 

Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku organizator zapewnia 

zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub wyższych. | Zmiana może nastąpić na co 

najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona 

zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni. | Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy 

zgłoszeniu powyżej 3 osób.  

 

1. 

e-mail uczestnika 

2. 

e-mail uczestnika 

3. 

e-mail uczestnika 

Nazwa  
firmy 

NIP 

Ulica 

Kod                          Miejscowość 

Telefon 

Faks 

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptacją regulamin 
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z 
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf 
 
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach 

branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego 

zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów 

wywołujących. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest 
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, 
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia 
oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają 
Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.  

    WEB/19 

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 249 zł netto 
Data  Zgłaszający 

 Pieczątka 

(jeśli zgłoszenie  
wypełniono na  

komputerze  
pieczątka nie  

jest wymagana) 
 

 

e-seminarium  

15.11 – 06.12.2019 
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