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WARSZTATY KIERUJEMY DO:
Osób prowadzących sklep internetowy, które mają wątpliwości bądź obawiają się nowych przepisów, a równocześnie muszą myśleć o przystosowaniu swojej działalności do zmian w zakresie ochrony danych osobowych
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PODCZAS KONFERENCJI PRELEGENCI ODPOWIEDZĄ NA PYTANIA:

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych klientów?
Jakie są nowe obowiązki informacyjne wobec osób, których dane są przetwarzane?
Jakie prawa mają osoby fizyczne których dane osobowe są przetwarzane?
Jak dostosować dokumentację przetwarzania danych osobowych?
Jakie są prawidłowe zapisy w umowie powierzenia przetwarzania danych
osobowych klientów?
Jaka jest bezpieczna współpraca z firmami zewnętrznymi?
(np. w zakresie obsługi systemów informatycznych).
Jak przygotować się do kontroli organu nadzorczego?
Każde wystąpienie prelegenta to dawka rzetelnych informacji i praktycznych narzędzi, które trzeba wdrożyć w związku z rozporządzeniem RODO.

Bezpieczeństwo to nie produkt - to proces. Dlaczego?
Rozporządzenie Unii Europejskiej (RODO) i nowa ustawa o
ochronie danych osobowych wprowadzają szereg zmian
i nowości w porównaniu do obecnej wykładni prawnej,
Kary za naruszenie przepisów przez przedsiębiorstwa mogą
sięgać do 20 mln €
Nowe przepisy będą obowiązywać od 25 maja 2018 roku,
Dane osobowe klientów to nowe obowiązki dla sklepów
internetowych
Sklepy internetowe posiadają szeroki zestaw danych
osobowych swoich klientów: imiona i nazwiska, adresy, numery
telefonów czy adresy e-mail,

Właściciel sklepu internetowego występuje w roli
administratora danych osobowych i na nim ciążą obowiązki zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych
klientów oraz ich należytego wykorzystania,
Wiele sklepów internetowych wykorzystuje metodę
profilowania przy przetwarzaniu danych osobowych
klientów co również ustawodawca unijny uregulował w
nowych przepisach,

UDZIAŁ W KONFERENCJI ZAPEWNI

Pakiet wiedzy, pozwalający na przystosowanie procesów przetwarzania danych
osobowych w sklepie internetowym do wymogów nowych przepisów prawnych
Poznanie obszarów stanowiących największe ryzyko w rozumieniu nowych przepisów
Poznanie konkretne wskazówki jak postępować właściwie w typowych i nietypowych
sytuacjach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi np. Prezentacja przykładowego podejścia do wdrożenia RODO w organizacji
Odpowiedź na pytanie czy jesteś gotowy na RODO?
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Dyrektor ds Konferencji i Szkoleń

Prezes Zarządu

PROGRAM
Program Konferencji zbudowany został na podstawie realnych problemów, jakie czekają
sklepy internetowe po wejściu w życie rozporządzenia RODO.
9 -9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.30 Oficjalne rozpoczęcie Konferencji i powitanie uczestników
9.30 -10.00 Wprowadzenie do tematyki Konferencji - „RODO w pigułce”
 Przyczyny i cele wprowadzenia reformy – ramy prawne i terminy
 Kogo będą obowiązywać przepisy RODO
 Katalog wprowadzonych zmian i nowości
 Metodologia wprowadzenia nowych przepisów
Teresa Grabowska, niezależny ekspert, właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie,
prezes ECDDP ODO
10.00 - 11.30 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 Zgoda jako podstawa przetwarzania danych
 Legalne przetwarzanie danych wrażliwych
 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych klientów
 Prawa osób, których dane dotyczą w RODO:
 Rozbudowane obowiązki informacyjne wobec klientów
 Ułatwienia i więcej praw dla podmiotów danych (klientów)
Bogusława Pilc, radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO
11.30 - 11.45 Przerwa na kawę
11.45 - 12.45 Skutki naruszenia ochrony danych osobowych
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych –DPO ( obecnie ABI )
 Jak przygotować się do kontroli organu nadzorczego (sprawdzam!)
 Nowy system sankcji za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
Bogusława Pilc, radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze GIODO

PROGRAM

12.45 - 13.30 Jak dostosować systemy przetwarzania danych do RODO
 Obsługa naruszeń ochrony danych osobowych
 Dostosowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO
 Bezpieczna współpraca z firmami zewnętrznymi? (m.in w zakresie obsługi
systemów informatycznych)
Andrzej Zieliński, starszy inspektor w Departamencie Inspekcji w Biurze GIODO
13.30 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.30 Praktyczne podejście w przygotowaniu firmy do RODO: prawa podmiotów
danych oraz ocena skutków dla ochrony danych i analiza ryzyka w kontekście zasady
rozliczalności
 Prezentacja przykładowego podejścia do wdrożenia RODO w organizacji
 Sposoby wypełniania praw podmiotów danych w procesach manualnych
i automatycznych w systemach IT.
 Wykazanie stosowania zasady rozliczalności poprzez ocenę skutków dla ochrony
danych (OSOD).
 Analiza ryzyk w RODO
• Ryzyko przetwarzania danych
• Ryzyko prywatności
• Ryzyko w wstępnej ocenie skutków dla ochrony danych (WOSOD)
• Ryzyko w OSOD
• Ryzyko w notyfikacji
mgr inż. Mariola Więckowska, ABI, Allegro i Ceneo
15.30 Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Niezależny ekspert, właściciel firmy TG - Doradztwo i Zarządzanie,. Manager z ponad
30 - letnim doświadczeniem zawodowym. 20-letni staż na wysokich stanowiskach
kierowniczych w instytucjach finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe.

Teresa
Grabowska
Niezależny ekspert,
właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie

Od 1998 do 2009r praca w zarządach zakładów ubezpieczeń majątkowych i życiowych związana z nadzorem praktycznie wszystkich obszarów działalności firm.
Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi właścicielami zarządzanych firm
(Korea, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy).
Zakończone sukcesami kierowanie takimi projektami jak: organizacja od podstaw
nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń życiowych.
Firma TG-Doradztwo i Zarządzanie, prowadzi w szerokim zakresie doradztwo dla
zakładów ubezpieczeniowych i firm IT oraz konferencje i szkolenia wewnętrzne na
najbardziej aktualne tematy
Teresa Grabowska współpracuje z wyższą uczelnią, prowadzi wykłady, seminaria oraz
realizuje publikacje prasowe.

Bogusława Pilc
Radca Prawny, Dyrektor
Departamentu Inspekcji
w Biurze GIODO

Andrzej
Zieliński
Starszy inspektor
w Departamencie
Inspekcji Biura
GIODO

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego oraz aplikacje prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do
prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z
ochroną danych osobowych.

Starszy inspektor w Departamencie Inspekcji Biura GIODO.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu oraz ocenie zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych, w szczególności
zabezpieczeń systemów informatycznych.
Jako pracownik Departamentu Inspekcji bierze udział w czynnościach kontrolnych, jak
również w ocenie sprawozdań ze sprawdzeń dokonywanych przez ABI.
Dysponuje uprawnieniami audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001.
Prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych .
Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach – kierunek Informatyka Techniczna.
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Mariola
Więckowska
ABI, Allegro i Ceneo

Doświadczona Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Data Protection
Officer (DPO), obecnie w Grupie Allegro, Ceneo i Grupie OLX (olx.pl, OtoMoto.pl
i OtoDom.pl). Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals),
SABI (Stworzyszenia Administratorow Bezpieczeństwa Informacji) oraz ISSA
(Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunkow
IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania
projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels
Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.
Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym.
W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym wspołpracę
z Giełdą Papierow Wartościowych w Warszawie i KNF z obecną praktyką w
obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

