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Program szkolenia: Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa 
danych osobowych 
 
 
Przedstawiane szkolenie powstało, by przekazać Państwu zasady dobrych i sprawdzonych metod 
audytowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych, które w znacznej mierze 
ułatwiają zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym i przetwarzanym informacjom. Szkolenie 
pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób należy przygotować proces audytu oraz umożliwi zrozumienia 
sekwencji działań w takim kontekście. 
 
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. 
 
 
Nazwa kursu Audytor Wewnętrzny Bezpieczeństwa Danych Osobowych 

 
Symbol szkolenia ODO – 04 

 
Czas trwania 1 dzień 

 
Warunki udziału Znajomość wymagań Normy ISO 27001 oraz podstawowych aktów prawnych 

regulujących obszar bezpieczeństwa danych osobowych.  
Szkolenie skierowane są do osób znających i rozumiejących ogólne przepisy o 
ochronie danych osobowych. 
Jeśli uczestnik nie zna wymagań standardu, zalecane jest ukończenie szkolenia 
podstawowego BI-01. 
 

Uczestnicy Szkolenie zalecane osobom które chcą pełnić funkcję auditora wewnętrznego 
systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Osoby koordynujące 
działania audytowe w organizacji. Osoby, którym powierzono przeprowadzenie 
audytów bezpieczeństwa danych osobowych. Aktywni audytorzy, pragnący 
odświeżyć umiejętności i wiedzę. 
 

Zakres Szkolenie przygotowuje do samodzielnego przeprowadzania audytów 
wewnętrznych na zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa danych 
osobowych. Szkolenie obejmuje ćwiczenia i warsztaty. 
 

Cel Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu audytu bezpieczeństwa 
danych osobowych. Zapoznanie z procesem audytowania oraz sposobem 
audytowania zabezpieczeń.  
 

Efekty szkolenia Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie technik audytu wewnętrznego. 
Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących identyfikacji niezgodności i 
obszarów doskonalenia Systemu Zarządzania. Bezpieczeństwem Danych 



 
 

 

 

Osobowych.  
 

Zagadnienia Wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z perspektywy 
Auditora, 
Kompetencje, role i odpowiedzialności audytorów wewnętrznych, 
Metodyka wykonywania audytów, 
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie, 
Audyt systemu ochrony danych osobowych – przygotowanie, 
Opracowanie programu i planu audytu wewnętrznego, 
Przygotowanie listy pytań kontrolnych, 
Symulacja audytu, 
Identyfikacja niezgodności, 
Przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia oraz jego dystrybucja. 
 

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. Każdy element szkolenia uzupełniony jest praktycznymi przykładami i 
ćwiczeniami realizowanymi przez uczestników. 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 Szkolenie zakończone testem. 
 

Zapewniamy Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem, 
Materiały szkoleniowe, 
Certyfikat audytora (osoby, które nie zaliczą egzaminu otrzymają zaświadczenie 
o ukończeniu szkolenia), 
Lunch i poczęstunek, 
Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji online z trenerem jako formę 
weryfikacji ćwiczonych w praktyce porad. 
 

Gwarancja 
szkolenia 

Gwarancja skuteczności 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. 

 



 


