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Zapraszamy na szkolenie MRODO: 

 

Mity RODO - Na czym robią Was … w trąbę 

 

W trakcie szkolenia przedstawimy mity RODO, którymi mamią menadżerów 

i wprowadzają w błąd nieuczciwi lub nierzetelni prelegenci, konsultanci lub kontrahenci, 

a czasami nawet IOD. Przedstawimy konkretne przykłady na czym Was oszukują (nabierają) 

w związku z RODO. W trakcie szkolenia obalamy mity oraz mówimy w jaki sposób bronić 

interesu firmy. 

 

W trakcie szkolenia będziemy odpowiadać na Państwa pytania.  

 

Na szkolenie zapraszamy szczególnie: 

- Właścicieli firm 

- Prezesów zarządów 

- Kierowników jednostek organizacyjnych 

- Inspektorów Ochrony Danych 

- Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji IOD 

- Osoby odpowiedzialne za obszar ochrony danych 

- Osoby z działów prawnych zajmujące się ochroną danych osobowych w podmiocie 

 

Prowadzący mają wieloletnią praktykę w pełnieniu funkcje IOD: 

- Barbara Pióro, Ekspert ds. przetwarzania danych osobowych, IOD 

- Marek Pióro CISA, CISM, CGEIT, CRISC, audytor, IOD 

- Luiza Działowska, specjalista ds. ochrony danych osobowych, trener, IOD 

 

Zajęcia będą się odbywały w grupach nie przekraczających 15 osób. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

Cena szkolenia obejmuje udział w zajęciach, serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.  

 

Zapytania dotyczące zgłoszeń grupowych lub organizacji warsztatów zamkniętych prosimy 

kierować na adres email gis@globinfosec.pl 

 

mailto:gis@globinfosec.pl
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Agenda 

 

Czas Tematyka Zagadnienia 

9.00-9.30 Rejestracja  

9.30-10.15 Wprowadzenie 

Zabezpieczenia  

Zasady przetwarzania 

1. Mity związany z tym kogo RODO dotyczy, a kogo nie 

(np. czy RODO dotyczy małych firm?) 

2. Mity związane z koniecznością (czy jej brakiem) 

stosowania zabezpieczeń danych (np. jeżeli mam 

zabezpieczenia lepsze od większości firm to czy muszę 

stosować nowe zabezpieczenia, czy to wystarczy) 

3. Mity związane z potrzebą stosowania zasad przetwarzania 

danych (art. 5 RODO) Stosować się do zasad czy nie? 

10.15-11.00 Odpowiedzialność 

Praktyka  

4. Mity związane z odpowiedzialnością za spełnienie 

wymogów RODO (np. czy podpisanie umowy z osobą 

mającą pełnić rolę IOD zdejmie odpowiedzialność z kadry 

zarządzającej) 

5. Mity związane z powołaniem IOD (np. czy archiwista lub 

np. informatyk może pełnić rolę IOD) 

6. Mity związane z obowiązkiem informacyjnym (np. co 

niewłaściwego jest w jednym obowiązku informacyjnym 

dla całej firmy, czy Polityka prywatności to dobra forma 

realizacji obowiązku informacyjnego w każdym 

przypadku?) 

11.00-11.45 Wątpliwości stosowania 

RODO 

7. Mity związane z naruszeniami ochrony danych (np. czy 

zawsze jest konieczność zgłoszenia do UODO naruszeń, 

albo czy naruszenie zgłaszamy tylko wtedy informacja o 

nim dotrze to do opinii publicznej) 

8. Mity związane z dokumentacją wymaganą prawem (np. 

czy wystarczy, że mamy Politykę Bezpieczeństwa?) 

9. Mity związane z dostępami do systemów IT 

przetwarzających dane osobowe (np. czy jest potrzeba 

formalizowania zarządzania uprawnieniami i dostępami 

do systemów informatycznych) 

10. Mity związane z zabezpieczeniami danych 

11.45-12.00 Przerwa  

12.00-13.00 cd. Wątpliwości 

stosowania RODO 

11. Mity związane ze stosowaniem alkomatu (czy można, czy 

to nie narusza praw i wolności osób) 

12. Mity związane z przetwarzaniem danych  dzieci 

pracowników (np. można, czy nie, czy realizować 

obowiązek informacyjny i na jakiej podstawie 

przetwarzamy) 

13. Mity związane z upoważnianiem innych osób do dostępu 

do danych na wypadek… (np. kogo informować w razie 

wypadku i czy wobec takiej osoby realizować obowiązek 

informacyjny)  

14. Mity związane z podstawą zasad przetwarzania danych 

(np. czy możemy policjantowi zakazać przetwarzania 

naszych danych osobowych) 

13.00-13.30 Podsumowanie podstaw 

Bezpieczeństwo 

informacji 

Wątpliwości stosowania 

RODO 

15. Wymogi bezpieczeństwa informacji w przetwarzaniu 

danych osobowych 

16. Pytania? 

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe. 


