ZARZĄD PODLASKIEGO KOŁA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY
PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS

zapraszają na

SZKOLENIE RODO DLA SPÓŹNIALSKICH
DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU UE I RADY 2016/679
(OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA
O OCHRONIE DANYCH)
które odbędzie się w poniedziałek, 11 czerwca 2018 r.
w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3
w godz. 15.00 – 19.00
Prowadzący szkolenie: Konrad Wnorowski

W programie:
1. Definicje pojęć w RODO
 Dane osobowe zwykłe i wrażliwe (zdrowotne, genetyczne, biometryczne)
 Profilowanie, pseudonimizacja, przetwarzanie danych, pojęcie rozliczalności
 Administrator, Współadministrator, Podmiot przetwarzający
 Zasady przekazywania danych innym podmiotom (udostępnianie, ujawnianie)
 Wyznaczenie, status i zakres zadań i odpowiedzialności Inspektora Ochrony Danych
(ABI)
 Nowy Urząd Ochrony Danych - zadania i kompetencje
2. Wymagania prawne wobec danych osobowych w świetle RODO
 Omówienie przesłanek: celowości, adekwatności i czasowości
 Omówienie przesłanek legalizujących przetwarzanie (art. 6, 9 RODO): zgoda osoby,
realizacja umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, w interesie publicznym,
interesie administratora
 Prawa osób do: wglądu, sprostowania, usunięcia danych (bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o
profilowaniu
 Zasady prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
 Naruszenie / incydent –rejestrowanie, powiadamianie UODO i osób poszkodowanych





Ochrona danych domyślna i w fazie projektowania (privacy by design, privacy by
default)
Przekazywanie danych do państwa trzeciego – procedury
Sankcje karne - warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez UODO

3. Procedura oceny skutków (analizy ryzyka) - zarys
 Zasady wykonania oceny skutków (opis operacji i celów przetwarzania, ocena
niezbędności operacji przetwarzania, analiza ryzyka, plan zaradzenia ryzyku)
 Procedura: analizy ryzyka
 Przegląd aktywów służących do przetwarzania danych poddawanych analizie ryzyka
(1. Informacje, 2. Programy i systemy operacyjne, 3. Infrastruktura IT, 4.
Infrastruktura fizyczna, 5. Pracownicy i współpracownicy, 6. Outsourcing)
 Przegląd typowych zagrożeń, przykładowe wyniki analizy ryzyka
4. Dokumentacja wymagana przez RODO do przetwarzania danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa informacji z załącznikami, instrukcja zarządzania systemem
informatycznym z załącznikami.
5. Praktyczne wskazówki dla tłumaczy przysięgłych w zakresie ochrony danych
osobowych.
W programie uwzględniamy również przerwę kawową. Konferencja odbędzie się przy
udziale min. 15 osób. Koszt szkolenia:
- 95 zł dla członków TEPIS
- 115 zł dla niezrzeszonych
Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail:
podlaskie@tepis.org.pl
Prezes Podlaskiego Koła TEPIS
Karolina Sacha

