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NAŁOŻONA PRZEZ PREZESA UODO
- wpływ na Twój biznes
Nowe przepisy to pułapka dla wielu firm
TERESA GRABOWSKA
Prezes TG Doradztwo i Zarządzanie

Celem Szkolenia jest odpowiedź na pytania, które zadają
dziś przetwarzający dane z publicznych rejestrów:
 Dlaczego jedna firma uniknęła kary za niespełnienie
obowiązku informacyjnego, a inna nie?
 Kiedy można zwolnić się z niego, powołując się na
niewspółmiernie duży wysiłek?

BOGUSŁAWA PILC
Radca prawny, ekspert ds. ochrony
danych osobowych, były długoletni
dyrektor Departamentu Inspekcji
w organie nadzorczym, Inspektor
Ochrony Danych w Ministerstwie

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
Ewa Chrzanowska tel. 884-377-776
e-mail: echrzanowska@vfconferences.pl
ORGANIZATOR:

Ponadto w trakcie Szkolenia zostanie przedstawione:
 praktyczne omówienie obowiązku informacyjnego w
świetle RODO i sposobów na wykazanie, że ten obowiązek
został spełniony
 prawidłowa identyfikacja naruszeń i proces zgłaszania
ich do UODO
 zasady i rodzaje nakładanych kar w związku z naruszeniem RODO
 przygotowanie się na ewentualną kontrolę urzędu
Warsztaty kierujemy do:
 brokerów danych osobowych
 fundacji oraz stowarzyszeń
przetwarzających dane osobowe

Mimo, że od wejścia w życie RODO minął już prawie rok, wciąż jest

wiele pytań, wątpliwości, obaw i dylematów związanych ze stosowaniem w praktyce unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.
Tym bardziej, że wciąż pojawiają się nowe wytyczne oraz inne akty
prawne np. ustawa wdrażająca RODO w 168 ustawach branżowych
obowiązująca od 4.05 br.
Nadal jest wiele niejasności dotyczących interpretacji obowiązujących
regulacji. Stosowanie unijnego rozporządzenia wymaga podejścia procesowego, bo nie jest powiedziane wprost, co trzeba zrobić, a czego
nie wolno. Równocześnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
zatwierdziła roczny plan kontroli sektorowych, z którego wynika, że
wśród obszarów przetwarzania danych osobowych, jakie w 2019 roku
zweryfikuje UODO, znajdą się również brokerzy danych.
Planowane kontrole są podyktowane „licznymi sygnałami” (w tym skargami, pytaniami i zgłoszeniami naruszeń ochrony danych osobowych), które
wskazują na istniejące zagrożenia w różnych obszarach przetwarzania
danych.
W Polsce została nałożona pierwsza kara, za niespełnienie obowiązku
informacyjnego przy gromadzeniu i udostępnianiu danych osobowych,
a nałożenie następnych to tylko kwestia czasu.
W innych państwach członkowskich pojawiły się już pierwsze sankcje
finansowe za nieprawidłowe przetwarzanie danych, zatem istotne jest
permanentne doskonalenie umiejętności prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych, w tym RODO.
„Kary są naturalnym elementem działania UODO. Pokazują, że RODO jest
ważne. Przepisy dają dużą elastyczność działania, ale gdy już dochodzi do
ich naruszenia, skutki muszą być dotkliwe, by nie opłacało się lekceważyć
prawa czy oszukiwać przy wdrożeniach”
Przedstawione informacje, porady i wskazówki będą
pomocne w rozwiązywaniu wielu bieżących spraw
odnoszących się interpretacji i stosowania, często
skomplikowanych aktów prawnych mających wpływ
na ochronę danych osobowych. Ułatwią prowadzenie konsultacji z organem nadzorczym w trudnych
kwestiach m.in. związanych z wysokim ryzykiem
bezpieczeństwa danych.
Zapewnienie zgodności z RODO to ciągły proces, a
nie jednorazowe działanie!

PROGRAM

9:30 – 10:15 Wprowadzenie do tematyki Szkolenia
Co musisz wiedzieć o RODO i czy mnie to dotyczy?
• Przyczyny i cele wprowadzonych reform w zakresie ochrony danych
• Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO
• Podstawy przetwarzania danych osobowych w RODO
• Kluczowe zmiany i nowości
➢Nowe prawa właścicieli danych osobowych
➢Nowe obowiązki Administratorów Danych Osobowych i Procesora
➢OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – praktyczne omówienie
Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie
10:15 –10: 45 Obowiązek zgłaszania naruszeń do organu nadzoru
• Co to jest naruszenie ochrony danych i jakie są rodzaje naruszeń
• Kiedy ADO stwierdza naruszenie i kiedy trzeba zgłosić naruszenie
• Skutki braku zgłoszenia
• Procedura/instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych
Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie
10:45 – 11:00 Nałożone kary za granicą i w Polsce
Teresa Grabowska – prezes TG Doradztwo i Zarządzanie

11:00 – 11:15 Przerwa

PROGRAM
11:15 - 13: 15 Sankcje i odpowiedzialność w związku
z naruszeniem RODO.
• Casus BISNODE POLSKA SA vs fundacja ePaństwo
– diabeł tkwi w szczegółach
• Stanowisko UODO i stanowisko Prezesa spółki BISNODE POLSKA
• Zasady nakładania kar
• Administracyjne kary pieniężne
• Odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna pracowników
Bogusława Pilc – radca prawny, ekspert ds. ochrony danych osobowych, były długoletni dyrektor Departamentu Inspekcji w organie
nadzorczym, Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie
13:15-13:45 Przerwa Lunch
13:45 – 14.45 Jak przygotować się na ewentualną kontrolę UODO.
• przebieg, zakres kontroli i rodzaje kontroli
• uprawnienia kontrolującego
• jakie dokumenty powinniśmy mieć wdrożone i przygotowane
• przygotowanie pod kątem organizacyjnym
Bogusława Pilc – radca prawny, ekspert ds. ochrony danych osobowych, były długoletni dyrektor Departamentu Inspekcji w organie
nadzorczym, Inspektor Ochrony Danych w Ministerstwie
14:45 – 15:30
Pytania/Odpowiedzi
Podsumowanie Szkolenia
Rozdanie Certyfikatów Uczestnictwa

WARSZTATY
PROWADZĄ

TERESA GRABOWSKA
Prezes TG Doradztwo i Zarządzanie

Niezależny ekspert, właściciel firmy TG-Doradztwo i Zarządzanie działającej na rynku od 2010r. wyspecjalizowanej w
doradztwie dla zakładów ubezpieczeń i firm IT oraz świadczącej usługi dla podmiotów rynkowych w zakresie wdrażania przepisów RODO i ustaw krajowych: realizacja audytów prawnych / informatycznych / prowdrożeniowych,
przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w pozyskaniu
zewnętrznego Inspektora lub Eksperta Ochrony Danych
Osobowych. Organizacja szkoleń i konferencji dla firm i
szeroko pojętych organizacji gospodarczych w zakresie
ochrony danych osobowych. Współpraca z wyższą uczelnią, prowadzenie wykładów i kursów oraz publikacja artykułów w prasie branżowej.
Manager z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym,
w tym 20-letnim stażem na wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, tj. banki i firmy ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 była w zarządach zakładów
ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Z sukcesem kierowała projektami takimi jak organizacja od podstaw nowych
firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładów ubezpieczeń
na życie. W okresie 2017-2019 Prezes zorganizowanej od
podstaw firmy ECDP ODO, która zrealizowała kilkanaście
projektów doradczych w zakresie wdrażania nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

BOGUSŁAWA PILC
Radca prawny, ekspert ds. ochrony
danych osobowych, były długoletni
dyrektor Departamentu Inspekcji
w organie nadzorczym, Inspektor
Ochrony Danych w Ministerstwie

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.

