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 KARTA PRODUKTU/USŁUGI 

TEMAT SZKOLENIA:  

Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

 

Szkolenie przeznaczone dla szefów i pracowników podmiotów, przedsiębiorstw 
lub instytucji  w których mamy do czynienia z przetwarzaniem danych 
osobowych. 
 

 Założenia i cele: 
Po zakończonym szkoleniu słuchacze potrafią zidentyfikować co to są dane 
osobowe zwykłe oraz dane szczególne. Znają zasady postępowania  z danymi, 
zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentu fizycznego. Potrafią 
identyfikować zagrożenia związane z nieprawidłowościami w zakresie ochrony 
danych osobowych, znają sposoby  przeciwdziałania ich ujawnieniu. Ponadto 
wiedzą z jakich elementów składa się system ochrony danych osobowych, jakie 
jest ich w nim miejsce jako szefa/pracownika oraz jakie działania podjąć                    
w razie naruszenia zasad ochrony danych osobowych i komu je zgłaszać. 

 
TREŚĆ SZKOLENIA: 

ZAGADNIENIE: 
UWAGI 

ORGANIZACYJNO-
METODYCZNE 

1 Regulacje prawne, definicje, pojęcia i ich znaczenie dla ochrony 
danych osobowych 

Wykład 

2 Elementy systemu ochrony danych osobowych (przedsiębiorca, 
pracownik, klient) 

Wykład 

3 Rola i miejsce Inspektora Ochrony  Danych w systemie 
bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 

Wykład 

4 Zagrożenia dla ochrony danych oraz sposoby przeciwdziałania  Wykład 

5 Odpowiedzialność za naruszenie danych osobowych Wykład 

6 Zakres czynności, dokumenty i procedury konieczne w 
przedsiębiorstwie do zrealizowania w ramach ODO 

wykład i warsztaty 
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Zakres oferowanego szkolenia/ usług 
Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze treści dotyczące uwarunkowań 
formalno-prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a w tym: 
definicje, pojęcia, obowiązki i prawa pracodawcy, pracownika oraz klienta, 
odpowiedzialnością za naruszenie przepisów. Poznają zasady, przestrzeganie 
których spowoduje właściwe wypełnianie ich obowiązków związanych                        
z pozostającymi w ich odpowiedzialności danymi osobowymi. Zapoznani 
zostaną z dokumentacją, która zapewni właściwe zabezpieczenie i organizację 
systemu bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem danych osobowych                
w przedsiębiorstwie. 
 
Forma zajęć: - Interaktywny wykład z zastosowaniem prezentacji 
multimedialnej 

Czas trwania szkolenia – 3 godziny zegarowe 

Koordynator – Dariusz Kilian, +48 602 646 204, dariusz.kilian.sd24@gmail.com, 

   

Prowadzący:  

1. płk rez. mgr inż. Dariusz Kilian – absolwent WSOWP w Poznaniu, Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej  w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w 
zakresie: ochrony ludności i zarzadzania kryzysowego, BHP, ochrony 
danych osobowych, administracji samorządowej, auditor wewnętrzny 
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Pełnił służbę w 
organach porządku publicznego oraz Żandarmerii Wojskowej i 
wojskowych służbach specjalnych. Do jego obowiązków należało m.in.: 
sporządzanie analiz zagrożeń, ochrona i osłona wojsk w tym wojskowych 
placówek dyplomatycznych, ochrona informacji niejawnych. Prowadzi 
działalność gospodarczą w ramach której realizuje szkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa informacji oraz wykłady w 
wyższej uczelni na kierunkach: „Edukacja dla bezpieczeństwa”                     
i „Kadry i prawo pracy”. 


