Global Information Security sp. z o.o.
Holistyczne Zarządzanie Informacją
bezpieczeństwo informacji
zarządzanie ryzykiem
ochrona danych osobowych
optymalizacja procesów biznesowych

Zapraszamy na praktyczne warsztaty TR:

Przeprowadzanie testu równowagi (ocena prawnie uzasadnionego interesu)
Konieczność zapewnienia podstawy prawnej dla działań biznesowych wymaga
niejednokrotnie oparcia się o tzw. usprawiedliwiony cel administratora. Wątpliwości czy
w konkretnych warunkach nadrzędne znaczenie powinny mieć prawa i wolności osób, inne
regulacje czy uzasadniony cel administratora, wynikają z braku jasnego określenia w RODO
hierarchii ważności w/w aktów prawnych. W celu uzupełnienia tego braku powstała opinia
Grupy Roboczej Art. 29 – opinia 06/2014 (w sprawie pojęcia uzasadnionych interesów
administratora danych), która została potwierdzona do stosowania przez European Data
Protection Board.
Konieczność przeprowadzenia oceny prawnie uzasadnionego interesu wynika z art. 6 ust. 1
lit (f) i motywu 47 RODO.
Ocena prawnie uzasadnionego interesu oznacza, że realizowane cele są zgodne z prawem
i nie godzą w interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą.
Na warsztatach zostanie przeprowadzony test równowagi w oparciu o formularz, który został
opracowany przez nasz zespół, na podstawie wytycznych zawartych w opinii Grupy Roboczej
Art. 29 – opinia 06/2014 w sprawie pojęcia uzasadnionych interesów administratora danych
zawartego w art. 7 dyrektywy 95/46/WE, przyjętej w dniu 9 kwietnia 2014 r.
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,
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- Marek Pióro CISA, CISM, CGEIT, CRISC, audytor
- Luiza Działowska, specjalista ds. ochrony danych osobowych, trener, audytor
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zajęcia będą się odbywały w grupach nie przekraczających 15 osób.
Cena warsztatów 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
Agenda
Czas
9.00-9.30
9.30-10.15

Tematyka
Zagadnienia
Rejestracja
Przesłanki przetwarzania 1. Zgoda
danych osobowych
2. Niezbędność do wykonania umowy lub do
3.
4.
5.

6.

podjęcia działań na żądanie osoby
Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
Niezbędność do ochrony żywotnych interesów
osoby
Niezbędność do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi
Niezbędność do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą

10.15-11.00

Zasady przetwarzania
danych osobowych

1. Zasady:
a. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
b. ograniczenie celu
c. minimalizacja danych
d. prawidłowość
e. ograniczenie przechowywania
f. integralność i poufność
2. Rozliczalność

11.00-11.45

Wstęp do testu
równowagi
Przerwa

Na czym polega test równowagi.
Jak go prawidłowo przeprowadzić.

Przeprowadzanie testu
równowagi

Case stady
Konsultacje

11.45-12.00
12.00-13.30

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz praktyczne wzorce.
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