
AUDYT I UPORZĄDKOWANIE KWESTII DANYCH OSOBOWYCH I 
POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ZGODNOŚĆ Z  AKTUALNYMI PRZEPISAMI I NOWYMI (RODO / 
GDPR) WCHODZĄCYMI  W  ŻYCIE W  MAJU 2018R.!

Dane osobowe w firmie, 
urzędzie i jednostce medycznej 
- Oferta szkoleniowa

JEŻELI  CHCESZ 
JUŻ DZIŚ BYĆ 
GOTOWY NA 
NOWE PRZEPISY, 
ZAPR ASZAMY 
NA SZKOLENIE 
DEDYKOWANE 
LUB OTWARTE.

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych 

osobowych (GDPR / RODO), które wejdzie w życie 

w maju 2018 roku wprowadza rewolucję w 
systemie ochrony danych osobowych i będzie 
bezpośrednio stosowane w polskim porządku 
prawnym, bez konieczności implementowania go 

ustawą.

Jedną z zasadniczych i najbardziej rewolucyjnych 
zmian wprowadzanych przez RODO jest 
przyznanie organom publicznym kontrolującym 
przetwarzanie danych osobowych w państwach 
członkowskich (w Polsce GIODO) prawa do 
nakładania wysokich kar pieniężnych na 
przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów 
RODO. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 

4% światowego obrotu przedsiębiorstwa (jednak 

nie więcej niż 20 mln EUR).



PORUSZONE ZOSTANĄ TAKIE ZAGADNIENIA JAK:

aktualnie obowiązujące przepisy i wchodzące w życie w maju 2018 r.,

anonimizacja i pseudonimizacji danych osobowych - znaczenie 
prawne

sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, w tym 
od osób małoletnich + przetwarzanie  danych medycznych i 
wrażliwych

szczególne uprawnienia podmiotów danych w zakresie: – prawa do 
bycia zapomnianym – przenoszalność danych

zasady dopuszczalnego profilowania danych + możliwość 
wykorzystania danych w  działalności marketingowej

obowiązki w zakresie uwzględniania ochrony danych w fazie 
projektowania (privacy by design), jak i eksploatacji (privacy by 
default) aplikacji bazodanowych

obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych

status i zadania inspektora ochrony danych osobowych / 
administratora bezpieczeństwa informacji (od kiedy będzie on 
koniecznością w wielu firmach i w każdej instytucji?)

zasady transferu danych osobowych do państwa trzeciego

sankcje administracyjne i karne za naruszenie przepisów o ochronie 
danych osobowych

jak w praktyce wdrożyć zasady przetwarzania danych w firmie IT

wdrażanie polityki bezpieczeństwa a wdrażanie ISO 27001 / ISO 
27018 ze szczególnym zabezpieczeniem danych w jednostce 
medycznej
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Szkolenie jest 
dedykowane dla:

ZARZĄDÓW 
I KIEROWNIKÓW

 FIRM

ADMINISTRATORÓW 
SYSTEMÓW IT 

W FIRMIE

ADMINISTRATORÓW
 BEZPIECZEŃSTWA 

INFORMACJI 



Atutem szkolenia jest unikalne na rynku 

przedstawienie zagadnień prawnych 

i technicznych. Obok radcy prawnego Rafała Malujdy 

w szkoleniu weźmie udział jeden z doświadczonych 

w obszarze administracją sieci IT specjalistów IT.

Radca prawny i rzecznik patentowy, LL.M. (Rostock) doświadczony wykładowca i 
lider zespołów wdrażających Polityki Bezpieczeństwa  danych osobowych w firmach 
prywatnych oraz jednostkach administracji. Doświadczenie zdobywał m.in. przy 
wdrażaniu Polityki Bezpieczeństwa dla firm informatycznych obsługujących systemy 
IT działające w skali międzynarodowej, w  tym w  międzynarodowych grupach 
kapitałowych. Członek  Zarządu Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie, 
Członek Komisji Rewizyjnej Grupy Użytkowników Linuksa i Uniksa. 

- w każdym szkoleniu bierze udział specjalista IT ds. zabezpieczeń, aby  móc 
odpowiedzieć na Państwa pytania praktyczne dot. zabezpieczeń systemów IT. 

Koszt 
szkolenia 
otwartego 

Koszt szkolenia 
dedykowanego

Prowadzący:

SPECJALISTA 
DS. ZABEZPIECZEŃ 

Rafał Malujda

Współpracujemy z: 

K O N TA K T :

zł netto/osoba*

*druga i trzecia  osoba z  jednej instytucji  10% mniej

450 
zapytaj o wycenę już dziś: biuro@malujda.pl

biuro@malujda.pl Kom.:+48 517 821 81 Tel.: +48 91 852 20 92


