
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA 

TEMAT SZKOLENIA: „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej 

do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” 

TERMINY: 22 czerwca 2021 r., 23 czerwca 2021 r., 24 czerwca 2021 r. 

Projekt partnerski pn.: „Akademia Pomocy Społecznej” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

8.00 - 8.30 Rejestracja uczestników 

 

30 min 

8.30 - 10.00 Forma prawna sektora ochrony danych osobowych  

w kontekście ustawy o pomocy społecznej 

• Analiza ustawy o ochronie danych osobowych 

• Definicje i terminy w RODO 

• Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa 

polskiego, w tym ustawy o pomocy społecznej 

2 godz. 

10.00 -10.15 Przerwa kawowa 

 

15 min 

10.15- 11.45  

Proces przetwarzania danych osobowych  

w związku z funkcjonowaniem ustawy o pomocy społecznej 

• Inwentaryzacja i ocena przetwarzanych danych osobowych  

• Obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania 

danych 

• Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

• Przetwarzanie danych pracowników, kandydatów do pracy, 

zleceniobiorców, stażystów, osób korzystających z usług świadczonych 

na podstawie ustawy o pomocy społecznej itp. 

Przetwarzanie danych, ich dokumentowanie i bezpieczeństwo 

• Nowe treści obowiązków informacyjnych 

• Wycofanie zgody 

• Przenoszenie danych 

• Prawo do bycia zapomnianym 

• Prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja) 

• Prawo do sprostowania 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do sprzeciwu 

 

2 godz. 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 

 

15 min 

12.00-13.30 Zabezpieczenia danych osobowych,   

• Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych 

2 godz. 



 

 

 

 

 

• Ewidencja naruszeń, 

• Zgłoszenia, 

• Zawiadomienia osoby , której dane dotyczą 

• Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa) 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych 

• Ewidencja naruszeń, 

• Zgłoszenia, 

• Zawiadomienia osoby , której dane dotyczą 

• Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa) 

13.30 – 14.00 Przerwa obiadowa 

 

30 min 

14.00-15.30 Odpowiedzialność za naruszenie RODO 

• Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary finansowe 

• Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej 

• Odpowiedzialność karna.  

Organy nadzoru 

• Organ nadzorczy UODO 

• Właściwość 

• Zadania 

• Uprawnienia 

2 godz. 


