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Program szkolenia: Szkolenie podstawowe z zakresu 
ochrony danych osobowych 
 
 
Bezpieczeństwo informacji i danych należy do grupy zagadnień traktowanych jako podstawowe         
w kształtowaniu strategii zarządzania, jak również w codziennej pracy. Wiodące organizacje traktują 
systemowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji jako podstawę działalności rynkowej, 
gdyż coraz częściej także klienci domagają się gwarancji nienaruszalności powierzonych danych,       
czy informacji dotyczących zlecanych do realizacji przedsięwzięć a także wiarygodności                           
i bezpieczeństwa procedur zarządzania związanych z ochroną powierzanych informacji. 
Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod       
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w Organizacji. 
 
 
Nazwa kursu Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych 
Symbol szkolenia ODO - 01 
Czas trwania 1 dzień 
Warunki udziału Brak 
Uczestnicy Szkolenie idealne dla osób rozpoczynających swoją przygodę z zagadnieniami 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych lub dla osób chcących odświeżyć 
swoją wiedzę. 
Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem danych osobowych oraz osoby, którym powierzone zostanie 
przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji, a także osoby 
budujące system zabezpieczeń w swoich organizacjach. 
Osoby, które chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat głównych procesów 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych. 

Zakres Szkolenie obejmuje ogólne informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych w organizacji, a także wymagań prawnych.  

Cel Przedstawienie uczestnikom najczęściej spotykanych zagrożeń związanych z 
bezpieczeństwem danych osobowych i metod ochrony przed nimi. 
Usystematyzowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych oraz zasad 
postępowania z dokumentacją zawierającą dane osobowe. 
Wyjaśnienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2013 oraz ukazanie jakie korzyści 
może odnieść organizacja z jej stosowania w odniesieniu do ochrony danych 
osobowych. 
Podniesienie poziomu świadomości uczestników odnośnie występowania 
zagrożeń dla informacji w organizacji. 

Efekty szkolenia Znajomość zasad, które obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych. 
Rozpoznawanie rzeczywistych zagrożeń ze strony przestępców działających w 
sieci oraz ryzyka dla danych osobowych i reputacji organizacji. 
Rozpoznawanie ataków socjotechnicznych. 
Znajomość zasad bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania w trakcie 
używania komputerów i innych urządzeń teleinformatycznych, w szczególności 
w trakcie korzystania z usług Internetu. 



 
 

 

 

Interpretacja głównych wymagań normy ISO/IEC 27001:2013. 
Zagadnienia Moduł I 

Praktyczne aspekty Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych. 
 Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 Wyjaśnienie najważniejszych pojęć pojawiających się w europejskim 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR). 
 Zasady przetwarzania danych osobowych. 
 zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 Prawa osób, których dane dotyczą. 
 Obowiązki administratora danych. 
 Obowiązki podmiotu przetwarzającego (procesora danych). 
 Status inspektora ochrony danych. 
 Przekazywanie danych do Państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 
 Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – status, uprawnienia, 

obowiązki, kary. 
 
Moduł II 
Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym 
praktyki zabezpieczeń. 
Klasyfikacja zagrożeń i ich źródło. 
Phishing i różne odmiany ataków socjotechnicznych. 
Włamania, złośliwe programy i inne zagrożenia w sieci i Internecie. 
Przykłady incydentów związanych ochroną danych osobowych. 
 

Metoda Szkolenie jest oparte na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o 
liczne warsztaty praktyczne oraz studia przypadku. Zarówno jako 
przykłady  rzeczywistych sytuacji z polskich i zagranicznych organizacji  jak 
również opisy symulowanych sytuacji, stworzone na potrzeby programu 
szkolenia. 
Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez 
uczestników problemów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony danych. 
Wykorzystujemy także różne formy dyskusji, aby osiągać cele szkoleniowe - 
wymianę doświadczeń uczestników, analizę przeprowadzonych ćwiczeń czy 
wypracowanie z grupą nowych pomysłów i rozwiązań. Możliwość skorzystania 
z indywidualnych konsultacji. 

Akredytacja Szkolenie autorskie 4 IT SECURITY 
Egzamin Brak 
Zapewniamy Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem, 

Materiały szkoleniowe, 
Świadectwo uczestnictwa, 
Lunch i poczęstunek, 
Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako formę 
weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad. 

Gwarancja Gwarancja skuteczności szkolenia 



 
 

 

 

szkolenia Jeżeli po przebytym szkoleniu uczestnik uzna, że nie przyswoił wiedzy w 
zadowalającym stopniu i chciałby powtórzyć zajęcia, to dajemy taką bezpłatną 
możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń 
potwierdzonych do realizacji. 
Warunki: Gwarancja skuteczności szkolenia obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od 
daty zakończenia szkolenia, Osoba korzystająca z programu ma prawo do 
ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym 
przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów i miejsc, w 
których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez                        
4 IT SECURITY. 
 
Gwarancja inwestycji w pracownika 
W przypadku, gdy w okresie do 6 miesięcy po odbyciu szkolenia pracownik 
wypowiedział umowę z aktualnym pracodawcą, 4 IT SECURITY zapewnia 
bezpłatny udział nowego pracownika w tym samym szkoleniu w wybranym 
przez Klienta terminie i miejscu. 
Warunki: Gwarancja inwestycji w pracownika obowiązuje w ciągu 6 miesięcy 
od daty zakończenia szkolenia, warunkiem skorzystania z programu jest 
przedstawienie wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracownika 
uczestniczącego w szkoleniu objętym gwarancją, osoba korzystająca z 
programu ma prawo udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez 
siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów i miejsc, w których 
dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez 4 IT SECURITY. 

  

Nasi trenerzy to zespół profesjonalistów, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywają podczas pracy     
w projektach wdrożeniowych systemów bezpieczeństwa, audytowych, a także informatycznych. 
Łączą oni teorię z najlepszymi sprawdzonymi praktykami. 

  



 


