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Zapraszamy na szkolenie SWRODO: 

 

Ocena stopnia wdrożenia RODO –  

Jak sprawdzić jakość wdrożenia RODO w podmiocie 

 

W trakcie szkolenia nabędziecie państwo umiejętności przeprowadzenia samooceny 

w zakresie poziomu wdrożenia RODO w Państwa podmiocie. Na podstawie RODO, normy 

ISO/IEC 27001 System Zarządzania danymi osobowymi oraz tabeli atrybutów dojrzałości 

procesów z COBIT 4.1 przygotowaliśmy poziomy dojrzałości procesu zarządzania danymi 

osobowymi kategoryzujące ocenę od poziomu 0 (nie istniejący) do poziomu 

5 (zoptymalizowany). 

Dowiecie się również jakie działania należy podjąć, aby uzyskać zgodność z RODO i na 

jakim poziomie dojrzałości znajduje się Wasz system zarządzania danymi osobowymi.  

 

W trakcie warsztatów będziemy odpowiadać na Państwa pytania. 

 

Na warsztaty zapraszamy szczególnie: 

- Inspektorów Ochrony Danych 

- Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji IOD 

- Osoby odpowiedzialne za obszar ochrony danych 

- 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, specjalista ds. ochrony danych osobowych, IOD, trener, audytor 

 

Zajęcia będą się odbywały w grupach nie przekraczających 15 osób. 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

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

 

Zapytania dotyczące zgłoszeń grupowych lub organizacji warsztatów zamkniętych prosimy 

kierować na adres email gis@globinfosec.pl 

 

Agenda 

 

Czas Tematyka Zagadnienia 

9.00-9.30 Rejestracja  

9.30-12.00 Co oznacza wdrożenie 

RODO? 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych 

2. Warunki przetwarzania danych osobowych 

3. Dokumentacja 

12.00-12.40 Przerwa  

12.40-14.40 Weryfikacja stopnia 

wdrożenia RODO 

1. Jak wykazać spełnienie zasady rozliczalności 

2. Weryfikacja zostanie przeprowadzona w oparciu o 

formularz opracowany przez nasz zespół 

14.40-15.00 Przerwa  

15.00-16.30 cd. Weryfikacja stopnia 

wdrożenia RODO 

Ocena stopnia dojrzałości systemu ochrony danych 

osobowych 

 

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz praktyczne wzorce. 
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