
Opis: 

Warsztaty zostały podzielone na 6 bloków tematycznych: 

Agenda warsztatów. 

 

(Przewidywany czas szkolenia około 6 godzin) 

I. Podstawy prawne. 

1. Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1: 

a) Rejestr czynności przetwarzania 

b) Analiza ryzyka 

c) DPIA 

 

II. Mapowanie procesów przetwarzania Danych Osobowych. 

1. Po co? Dlaczego? 

2. Stosowane techniki: 

a) forma tabelaryczna; 

b) forma graficzna (wykorzystanie dostępnych 

narzędzi). 

2. Przykłady (wzory mapowania). 

3. Wspólne wykonanie takiego procesu.  

 

III. Rejestr czynności przetwarzania. 

1. Wymagania RODO. 

2. Forma. 

3. Przykłady (wzory), omówienie wzoru GIODO. 

4. Wspólne wykonanie (przykład) wpisu do rejestru 

czynności przetwarzania. 

 

IV. Analiza ryzyka. 

1. Wymagania RODO. 

2. Praktyczne aspekty analizy ryzyka: 

a) metoda ilościowa, 

b) metoda jakościowa, 

c) zalecenia GIODO 

d) kontekst, 

e) mechanizm kontrolny, 

f) Procedura zarządzania ryzykiem – warsztat, 

g) Wstępna analiza ryzyka – warsztat, 

h) Wstępna analiza ryzyka – matryca – warsztat, 

i) Szczegółowa analiza zdiagnozowanego ryzyka – 

warsztat. 



 

V. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA). 

a) kiedy robimy DPIA, 

b) wymagania RODO, 

c) wytyczne grupy art. 29, 

d) wykaz rodzajów operacji przetwarzania 

podlegających wymogowi dokonania oceny 

skutków dla ochrony danych, 

e) Szczegółowa analiza zdiagnozowanego ryzyka – 

warsztat. 

f) DPIA objaśnienia - warsztat 

g) DPIA - matryca ryzyka - warsztat 

h) uprzednie konsultacje z organem nadzorczym. 

 

VI. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja (około 40 

minut). 

 

 

Trener: 

Paweł Jastrzębski - Informatyk, absolwent studiów 

podyplomowych  

w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerska 

"Milenium" z zakresu Informatyki i Technologii Komunikacyjnej, od 

lat zajmujący się problematyką Ochrony Danych Osobowych. 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, wpisany do 

ogólnokrajowego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa 

Informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (GIODO). Absolwent prestiżowych studiów 

podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii 

Nauk pt. Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa 

informacji. Uczestnik Warsztatów "risk-based approach" (podejście 

oparte na ryzyku) wg rozporządzenia PE i Rady (EU). Członek 

Rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa 

Informacji (SABI). Konsultant, audytor i szkoleniowiec w 

podmiotach zobowiązanych do stosowania prawa Ochrony Danych 

Osobowych. Firma MvP Jastrzębski jest wpisana do Rejestru 

Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Poznaniu (2.30/00077/2018). 

 
 


