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Załącznik nr 1
„Ochrona danych osobowych (RODO) w praktyce – nowe obowiązki,
zabezpieczenie danych osobowych, wymagana przepisami dokumentacja
dla Spółdzielni Mleczarskich”.
Szkolenie w całości oparte o stan prawny obowiązujący od 25 maja 2018 r. Wszystkie zagadnienia
omawiane są w oparciu o tekst uchwalonego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych
Osobowych (RODO). Czas trwania szkolenia przewidziany jest na 5 godzin (nie uwzględniając
przerw).
1. Charakterystyka ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych.
 Omówienie genezy i założeń RODO
 Znaczenie „soft law”
 Znaczenie motywów RODO
 Znaczenie przepisów krajowych (co z obecną ustawą)
 Czym się posiłkować w codziennej praktyce (źródła rzetelnej informacji)
2. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście działalności Spółdzielni Mleczarskich i ich
Związku.
 Podstawowe definicje
 Dane osobowe szczególnych kategorii
 Podstawy prawne przetwarzania danych „zwykłych”
 dostawcy,
 pracownicy,
 potencjalni nabywcy i ich pracownicy,
 dane o lokalizacji pojazdów,
 ewidencjonowanie czasu pracy,
 grafiki zmian produkcyjnych,
 sklepy przy zakładowe – sprzedaż na rzecz konsumentów,
 Związki Zawodowe,
 Podstawy prawne przetwarzania danych „wrażliwych”
 Zasady przetwarzania danych osobowych
 Obowiązki informacyjne Spółdzielni Mleczarskiej jako Administratora Danych
 Różnica między udostępnieniem danych a powierzeniem przetwarzania, omówienie
definicji i obowiązków podmiotu przetwarzającego (procesora)
 Zgodne z prawem powierzenie przetwarzania danych i dalszego powierzenia tzw.
podpowierzenia (elementy niezbędne umowy)
 Kontrola procesora
3. Innowacyjność RODO – z czym jeszcze się nie zetknęliśmy dotychczas i jakie ma to przełożenie
na branżę Mleczarską.
 Nowe uprawnienia, osób których dane dotyczą (prawo do: bycia zapomnianym,
sprostowania, przenoszalności danych, do odszkodowania za naruszenie)
 Nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane (ochrona danych w fazie
projektowania, domyślna ochrona danych, notyfikacja naruszeń, ocena skutków dla
prywatności)
 Zabezpieczenia danych
 Szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz ocena wyników szacowania
4. Organ nadzorczy (co stanie się z obecnym GIODO?).
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Rola, status, zadania i uprawienia organu
Dotychczasowa praktyka kontrolna (rozważania nt. ewentualnych przyszłych działań)
Współpraca międzynarodowa
Kary pieniężne do 20 000 000 € (warunki ich nakładania, wysokość)
Prawne aspekty odpowiedzialności z uwagi na naruszenie przepisów ochrony danych

5. Inspektor Ochrony Danych (IOD) („następca Administratora Bezpieczeństwa Informacji”).
 Czy Spółdzielnia Mleczarska ma obowiązek wyznaczenia IOD
 Czy jest możliwe wyznaczenie jednego IOD dla kilku podmiotów albo całego Związku
 Czy ABI zostanie IOD
 Prawna odpowiedzialność IOD/ABI
6. Wybrane zagadnienia szczegółowe.
 Zgoda na przetwarzanie danych dzieci
 Certyfikacja i kodeksy postępowania
 Przetwarzanie danych związanych z zatrudnieniem
 Profilowanie
 Rejestr czynności przetwarzania
 Współadministrator
 Transfery danych poza EOG
 Europejska Rada Ochrony Danych
7. Zakończenie i Dyskusja
 Porównawcze zestawienie obecnych i przyszłych przepisów.
 Wnioski i spostrzeżenia istotne dla praktyki.
 Swobodna dyskusja/networking/odpowiedzi na pytania
Przed szkoleniem kancelaria przekaże w wersji elektronicznej:
1. Tekst 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
(RODO).
2. Aktualny Projekt ustawy krajowej wdrażającej RODO do polskiego porządku prawnego.
3. Przyjęte wytyczne Grupy Roboczej art. 291
Przygotowane materiały szkoleniowe będą zawierać:
1. Wzór rejestru czynności przetwarzania
2. Wzór zapisów powierzenia przetwarzania danych (umowa powierzenia)
3. Wzór klauzuli informacyjnej, gdy dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą.
4. Wzór klauzuli informacyjnej, w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od
osoby, której dane dotyczą.
5. Szablon zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Grupa Robocza art. 29 to organ doradczy i opiniodawczy na poziomie europejskim, część z przyjętych wytycznych
Grupy nie została oficjalnie przetłumaczona na język polski.
1

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
Prowadzący szkolenie:
aplikant adwokacki Jędrzej Sokół – absolwent kolegium prawa Akademii Leona Koźmińskiego w
Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w
Warszawie. Doświadczenie w obszarze danych osobowych zdobywał jako wieloletni pracownik
Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, oraz w renomowanej warszawskiej firmie doradczej. Obecnie tworzy dział ochrony
danych osobowych Kancelarii Adwokackiej adw. Piotra Kust. Autor rozdziału poświęconego
przetwarzaniu danych kadrowych w naukowej pracy zbiorowej wydawnictwa C.H. BECK
„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod redakcją dr.
Macieja Kaweckiego oraz licznych artykułów branżowych. Administrator Bezpieczeństwa
Informacji w podmiotach z kapitałem zagranicznym branży HR, transportu i logistyki,
motoryzacyjnej, badań opinii i rynku. Prowadził i brał udział w licznych postępowaniach
administracyjnych związanych naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
Przeprowadził szereg kompleksowych audytów i szkoleń na zlecenie podmiotów z sektora
publicznego i prywatnego.
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