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Zapraszamy na warsztaty NODO: 

 

Kiedy zgłaszać naruszenie i kiedy informować o nim osoby –  

praktyczna metodyka szacowania stopnia naruszenia wg. ENISA 

 

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych do UODO może wiązać się z kontrolą PUODO, 

następującą wskutek zgłoszenia, a informowanie o naruszeniu osób, których dane dotyczą 

(np. klientów) może skutkować zmniejszeniem wpływu i pogorszeniem wizerunku firmy. 

Z tego względu zanim podejmie się decyzję należy się poważnie zastanowić, czy taka 

konieczność istnieje, a następnie tak udokumentować tą decyzję, aby dało się ją wybronić. 

Dlatego proponujemy metodologię pozwalającą jednoznacznie określić czy w przypadku 

konkretnego naruszenia istnieje konieczność zgłaszania naruszenia i informowania o nim 

osoby, których naruszenie dotyczy.  

 

W trakcie warsztatów na podstawie case study omawiamy w jakich przypadkach należy 

wysłać zgłoszenie do UODO o naruszeniu ochrony danych osobowy, a w jakich przypadkach 

należy zawiadomić osobę, której dane dotyczą o wystąpieniu naruszenia ochrony jej danych 

osobowy.  

Omawiamy w jaki sposób należy dokumentować naruszenia i przypadki podejrzenia 

wystąpienia naruszenia, szczególnie jeśli po dokonaniu oceny stopnia naruszenia jest 

podejmowana decyzja o nie zgłaszaniu naruszenia do UODO. 

 

Stopień naruszenia określamy w momencie wystąpienia naruszenia ochrony danych 

osobowych. W zależności od stopnia naruszenia, naruszenie podlega zgłoszeniu w UODO 

(lub nie podlega) oraz powstaje konieczność zawiadomienia osoby, której dane zostały 

naruszone (lub nie powstaje).  

 

Na warsztatach prezentowana jest metodyka szacowania stopnia naruszenia, która została 

opracowana na podstawie Rekomendacji ENISA (Recommendations for a methodology of the 

assessment of severity of personal data breaches – v 1.0 z 2013 roku). 

 

W trakcie warsztatów będziemy odpowiadać na Państwa pytania. 

 

Na warsztaty zapraszamy między innymi: 

- Inspektorów Ochrony Danych  

- Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji IOD 
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- Osoby odpowiedzialne za obszar ochrony danych w podmiocie 

- Właścicieli firm 

- Prezesów zarządów 

- Kierowników jednostek organizacyjnych 

- 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, trener, audytor, IOD 

 

Zajęcia będą się odbywały w grupach nie przekraczających 10 osób. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

Cena warsztatów obejmuje udział w zajęciach, serwis kawowy oraz lunch, jak również 

materiały szkoleniowe.  

 

Zapytania dotyczące zgłoszeń grupowych lub organizacji warsztatów zamkniętych prosimy 

kierować na adres email gis@globinfosec.pl 

 

Agenda 

 

9.00-9.30 Rejestracja  

9.30-10.30 Naruszenia.  1. Jak rozróżnić incydent od naruszenia danych 

2. Czym jest naruszenie 

3. Dokumentowanie naruszeń. 

10.30-12.00 Metodyka oceny 

stopnia naruszenia 

Opracowana na podstawie Rekomendacji ENISA 

12.00-12.40 Przerwa  

12.40-14.40 cd. Metodyka oceny 

stopnia naruszenia 

Czse stady 

14.40-15.00 Przerwa  

15.00-16.00 Zgłaszanie naruszeń do 

UODO.  

1. Kiedy zgłaszamy naruszenie do UODO 

2. W jaki sposób sporządzić poprawnie zgłoszenie 

16.00-16.30 Zawiadamianie osób, 

których dane zostały 

naruszone. 

1. Kiedy należy zawiadomić osobę 

2. W jaki sposób sporządzić zawiadomienie 

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz praktyczne wzorce. 

 

 

https://poczta.home.pl/mail/write?to=gis@globinfosec.pl

