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Przygotowanie do kontroli UODO

Cykl 7 całodniowych warsztatów praktycznych z zakresu RODO
Czym jest Szkoła RODO?
Szkoła RODO to intensywny kurs doskonalący
wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych
osobowych. Stworzony z myślą o Inspektorach
Ochrony Danych, koordynatorach/menedżerach
ds. danych osobowych, prawnikach specjalizujących
się w RODO oraz specjalistach ds. compliance.
W trakcie 56 godzin warsztatów uczestnicy
rozwiązywać będą case’y i problemy praktyczne
związane ze stosowaniem RODO. Wszyscy otrzymają
stosowane przez Kancelarię Maruta Wachta szablony
dokumentów oraz narzędzia wspomagające
codzienną pracę. Ucz się praktyki od praktyków!

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez członków Praktyki
Ochrony Danych Osobowych Kancelarii Maruta Wachta,
najlepszej kancelarii w zakresie ochrony danych osobowych
2018 (ranking dziennika „Rzeczpospolita”) oraz European
Specialist Law Firm of the Year 2018 wg prestiżowego tygodnika
The Lawyer.

Więcej informacji na stronie szkolarodo.pl
ZAPISY: Wypełnij formularz na stronie rodo.maruta.pl, napisz mail: szkola_rodo@maruta.pl lub zadzwoń: 604 259 300
Administratorem danych osobowych jest Maruta Wachta sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684. Dane osobowe uczestników Szkoły RODO
przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia do Szkoły RODO i wykonania umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących
Państwu uprawnieniach, znajduje się w pod adresem rodo.maruta.pl w zakładce Polityka Prywatności.

Program zajęć II edycji Szkoły RODO
DZIEŃ 1. Praktyczne podstawy RODO
15 listopada 1.
2018 r.
2.
3.

A dministrator czy procesor? Zgoda czy umowa? Oraz inne
skomplikowane oczywistości
Czy jesteśmy zgodni z RODO? Stress Testy i audyty
Plan utrzymania zgodności z RODO oraz funkcja IOD dla
zaawansowanych

Zapisy i opłaty
Aby wziąć udział w II edycji Szkoły RODO, wypełnij formularz
zgłoszeniowy na stronie rodo.maruta.pl, napisz
mail: szkola_rodo@maruta.pl lub zadzwoń: 604 259 300

DZIEŃ 2. U
 mowy powierzenia przetwarzania
oraz transfer danych

Opłata za udział w Szkole RODO dla klientów Kancelarii wynosi
5900 PLN netto, a dla pozostałych uczestników 7500 PLN
netto. Osobom, które podpiszą umowę o udział w zajęciach
przed 2 listopada, zapewniamy rabat w wysokości 10% ceny
podstawowej!

22 listopada 1.
2018 r.
2.
3.

UWAGA: W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość udziału
w pojedynczych zajęciach Szkoły RODO. Szczegóły będziemy
ogłaszać na bieżąco.

 eryfikacja i wybór procesora; wymogi formalne umowy
W
Negocjacje umowy i dopuszczalne kompromisy
Czy transferu danych poza EOG można uniknąć?

DZIEŃ 3. O
 bsługa żądań podmiotów danych.
Klauzule informacyjne i zgody
29 listopada 1.
2018 r.
2.
3.

P rocedura obsługi żądań i jej implementacja w organizacji
Doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania RODO
Konstruowanie klauzul informacyjnych – kiedy art. 13,
a kiedy art. 14 RODO?

DZIEŃ 4. N
 aruszenia ochrony danych osobowych.
Prowadzenie rejestrów w praktyce
6 grudnia
2018 r.

1.
2.
3.

72h – czas start! Incydenty czy naruszenia?
Kiedy i komu zgłaszać naruszenia? Powiadamianie
podmiotów danych o naruszeniu
Jak w praktyce prowadzić RCP, RKCP i rejestr naruszeń

DZIEŃ 5. Kontrole UODO
13 grudnia
2018 r.

1.
2.
3.

Czego oczekiwać?
Przygotowania do kontroli
Wyniki – przykład z praktyki

Uczestnicy I edycji o zajęciach
„Uczestnictwo w zajęciach to była czysta przyjemność,
a wiedza, która została nam przekazana (w moim odczuciu)
jest bezcenna :-) Teraz będzie bardzo brakowało tych
czwartkowych spotkań”.
Prawnik, kancelaria prawna
„SZKOLENIE JEST BOSKIE”.
Inspektor Ochrony Danych, Warszawa
„Mnóstwo rzeczowej, unikalnej wiedzy. Nie nauczyłabym
się tego wszystkiego tak szybko, ani sama, ani na kursach
czy studiach podyplomowych. Naprawdę światowy poziom
– i merytorycznie, i organizacyjnie”.
In-House counsel, Warszawa

DZIEŃ 6. HR, Marketing, Social Media
20 grudnia
2018 r.

1.
2.
3.

R ekrutacja, współpraca z agencjami rekrutacyjnymi
i headhunterami
Prowadzenie stron internetowych – świadczenie usług,
marketing, analityka
Promocje, konkursy, loterie – zasady prowadzenia

DZIEŃ 7. P rivacy by Design, Preewaluacja oraz Ocena
Skutków Przetwarzania
10 stycznia
2019 r.

1.
2.
3.

Jak sprawdzić, czy wymagana jest DPIA?
Metody oceny skutków przetwarzania
Ocena skutków przetwarzania w praktyce – case study

Więcej informacji nt. poszczególnych zajęć oraz przykładowe
zadania do rozwiązania można znaleźć na stronie
szkolarodo.pl

Jak wyglądały przykładowe case’y oraz zajęcia w trakcie I edycji Szkoły RODO?
Zapraszamy na naszą stronę internetową rodo.maruta.pl
Administratorem danych osobowych jest Maruta Wachta sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, 00-684. Dane osobowe uczestników Szkoły RODO
przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia do Szkoły RODO i wykonania umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących
Państwu uprawnieniach, znajduje się w pod adresem rodo.maruta.pl w zakładce Polityka Prywatności.

