
Tytuł szkolenia: Bezpieczeństwo informacji w świetle
światowych standardów. RODO w przedsiębiorstwie -
analiza i wdrożenie
Kod szkolenia: RODO

Wprowadzenie

Adresaci szkolenia
Właściciele firm, kierownicy jednostek organizacyjnych, kadra zarządzająca, w szczególności specjaliści ds. kadr, płac,
księgowości, osoby oddelegowane do zarządzania bezpieczeństwem informacji, informatycy, inspektorzy ochrony danych.

UWAGA
Czas trwania: 2 wersje – 8/16 godzin dydaktycznych [45 min].

Zapewniamy materiały szkoleniowe dla uczestników w formie elektronicznej.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w

firmie/instytucji. Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie w stanie samodzielnie wdrożyć przepisy Rozporządzenia Unijnego

RODO. 

Dodatkowo, szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: regulaminy serwisów internetowych, polityka cookies, gromadzenie i

przetwarzanie danych osobowych przez serwisy internetowe, w poczcie e-mail i podczas komunikacji z podmiotami oraz osobami

prywatnymi.

Po zakończonym szkoleniu, uczestnik:
• potrafi przygotować dokumentację dotyczącą Przetwarzania danych osobowych, RODO;

• zna obowiązujące przepisy, pojęcia związane z RODO;

• wie jak wprowadzić zdobytą wiedzę do swojego schematu pracy;

• jest zapoznany z dokumentacja niezbędną do przetwarzania danych osobowych, RODO;

• zna procedury postępowania zgodnie z wymogami RODO w przypadku naruszenia ochrony danych;

• wie jakie jest ryzyko związane z nieprzestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, RODO;

• potrafi odpowiednio przygotowywać i przetwarzać dane osobowe poprzez e-mail oraz komunikatory internetowe.

Czas i forma szkolenia
7 godzin (1 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.
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Plan szkolenia
1. Kluczowe atrybuty informacji;

2. Informacje jako szczególnie cenne aktywa - wymagania normy ISO 27001:2017;

3. Skuteczne metody zabezpieczania danych;

4. Najczęstsze błędy w procesie ochrony informacji. Jak ich unikać;

5. Jak przeprowadzić wewnętrzny mini-audyt bezpieczeństwa;

6. Jak dbać o politykę prywatności w firmie oraz przy korzystaniu z narzędzi IT/ICT/TIK;

7. Przygotowanie i wdrożenie polityki RODO w firmie - praca własna z Trenerem.
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