AKTUALNE ZADANIA DLA PRACOWNIKÓW PUP W ZAKRESIE OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH.
Program szkolenia:
1. Geneza zmian w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych:
a) konstytucyjne prawo do prywatności a ustawa o ochronie danych osobowych
b) identyfikacja zbiorów danych osobowych znajdujących się u administratorów
danych i procesów przetwarzania – zmiana jakościowa informacji osobowych
gromadzonych przez administratorów danych w świetle rozwoju nowych
technologii identyfikacji i weryfikacji danych w warunkach noweli przepisów
o ochronie danych osobowych
c) systemy teleinformatyczne a zbiory danych osobowych – różnice i podobieństwa,
warunki wdrażania rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych
d) zakres obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych – wyłączenia i
wyjątki w stosowaniu na podstawie wybranych przykładów po nowelizacji
przepisów o ochronie danych
2. Administrator danych - prawa i obowiązki:
a) obowiązki i zakres odpowiedzialności ADO w przypadku wyznaczenia ABI oraz
w przypadku jego niewyznaczenia
b) określenie dopuszczalnych warunków pozyskiwania danych w świetle noweli
(przepisy prawa, nowa koncepcja zgody)
c) zasady udostępniania danych osobowych zwykłych i szczególnie chronionychtryby udostępniania danych organom państwa, osobom prawnym,
przedstawicielom jednostek organizacyjnych posiadających i nie posiadających
osobowości prawnej, osobom fizycznym
d) przetwarzania danych w celach marketingowych – akcje promocyjne,
informacyjne, marketing za pomocą nowoczesnych środków przekazu
e) obowiązek informacyjny – zasady kształtowania klauzul informacyjnych
w dokumentacji
f) zachowanie celu przetwarzania – przykłady możliwości zmiany celu
przetwarzania, merytoryczna poprawność i adekwatność danych w pracy bieżącej
pracowników administratora danych
g) prawa osób, których dane dotyczą- sposoby kształtowania odpowiedzi na wnioski
o dostęp do informacji
h) rejestracja/aktualizacja zbiorów - wpływ nowelizacji na zakres zgłoszeń
rejestracyjnych i aktualizacyjnych
i) praktyczne korzyści z wdrożenia nowych rozwiązań z projektu ustawy o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej w świetle przepisów o ochronie danych
osobowych
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych - kiedy występuje i co należy
do administratora w świetle nowelizacji przepisów:
a ) prawidłowa konstrukcja umów powierzenia
b) warunki zawierania umów powierzenia w firmie
c) przykłady wadliwych postanowień umów powierzenia

4. Rejestracja zbiorów danych osobowych:
a) obowiązek rejestracji – identyfikacja zbiorów danych podlegających rejestracji
w GIODO i zwolnionych z tego obowiązku przed i po nowelizacji
b) zmiany w procedurze rejestracji zbiorów danych osobowych po nowelizacji przepisów
prawa o ochronie danych osobowych
c) warunki rejestracji ABI u GIODO
d) rejestr prowadzony przez ABI – warunki, sposoby jego prowadzenia, treść rejestru
i jego status
e) procedura aktualizacji i wyrejestrowywania zbiorów w przypadku rejestrów
prowadzonych równolegle w GIODO i przez ABI
5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO):
a) nowe uprawnienia i zadania – występowanie do ABI o wszczęcie tzw. sprawdzeń
b) charakter wystąpień GIODO do administratorów danych wskutek noweli
c) praktyka kontrolna przed i po nowelizacji przepisów przyznających ABI szerszy
zakres autonomii
d) tryb postępowania prowadzonego przed GIODO wobec ADO wyznaczających ABI
lub samodzielnie sprawujących nadzór i kontrole nad sposobem przetwarzania
danych osobowych
e) weryfikacja kontroli ABI przez GIODO
f) wybrane decyzje GIODO i orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach
pokontrolnych
6. Bezpieczeństwo danych:
a) środki ochrony fizycznej danych osobowych – analiza zagrożeń przez ADO i ABI
w świetle nowelizacji
b) zabezpieczenie systemów informatycznych
c) polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy
dokumenty
– zmiany po nowelizacji
− Struktura ochrony danych i szczególna rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji
(ABI) aktualnie i w świetle zmian wprowadzonych ustawą o ułatwieniu wykonywania
działalności gospodarczej
− Sposoby obiektywnego i efektywnego wypełniania obowiązków i formy nadzoru ABI
nad procesem przetwarzania
− Realizacja procedury sprawdzeń na wniosek GIODO
− Realizacja procedury sprawdzeń na rzecz ADO
− Warunki i sposób kształtowania sprawozdania przygotowywanego przez ABI
− Aktualizacja zasobów informacyjnych przez ABI w warunkach noweli przepisów
o ochronie danych
− Zakresy kształtowania treści dokumentacji przetwarzania danych przez ABI
− Charakter autonomii ABI w strukturach organizacyjnych administratora danych
− ABI a outcorcing usług na rzecz innych podmiotów – warunki, sposoby i zakres
kontroli procesu przetwarzania danych ABI u podmiotów, którym powierzono dane
osobowe
− ABI jako pracownik ADO lub innego niż ADO podmiotu – stan przed i po nowelizacji
ustawy o ochronie danych osobowych

7. Odpowiedzialność prawna:
a) odpowiedzialność karna, administracyjna i służbowa za niezgodne z prawem
przetwarzania danych osobowych
b) przestępstwa godzące w ochronę informacji
8. Przyszłość ustawodawstwa unijnego z zakresu ochrony danych osobowych
w świetle rozwoju nowoczesnych technologii- stan aktualnych dyskusji i prac.

