
 

 

TEMAT:  Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej 

Unijna reforma ochrony danych osobowych – podstawowe obowiązki Administratorów Danych  w sektorze 

organizacji pozarządowych 

Trener:  Sławomir Rzepecki 
Miejsce: Więcbork 

Godzina ZAKRES TEMATYCZNY 

8.30  – 9.00 Rejestracja uczestników 

9.00 – 10.30 

1. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych. 

2. System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie  rozporządzenia RODO. 

3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO. 

4. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:  

a) Dane osobowe.  

b) Przetwarzanie danych. 

c) Profilowanie danych. 

d) Pseudonimizacja i anonimizacja danych. 

e) Administrator danych osobowych (ADO). 

f) Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI). 

g) Inspektor ochrony danych (DPO/IOD). 

5. Ogólne zasady przetwarzania danych na gruncie RODO.  

a) Legalności  

b) Przejrzystości. 

c) Celowości. 

d) Adekwatności. 

e) Merytorycznej poprawności. 

f) Ograniczenia czasowego. 

g) Poufności i Integralności danych. 

h) Rozliczalności. 

 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 



 

 

 

Uczestnicy szkolenia: osoby  fizyczne i osoby prawne zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa 

społecznego lub prowadzące PS, z subregionu nr 1: miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, nakielski, sępoleński, 

tucholski 

Prowadzący:  Sławomir Rzepecki 

Miejsce:  MOPS Więcbork  ul. Mickiewicza 22A (sala szkoleniowa) 

Termin:  17 maja 2018 r. 

Organizator zapewnia – posiłki podczas przerw kawowych oraz obiadowej, materiały 

 

11.00- 12.30 

1. Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane 

obowiązki i procedury. 

2. Prawo do przejrzystości danych.  

3. Prawo dostępu do danych.  

4. Prawo do sprostowania i usunięcia danych. 

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania. 

6. Prawo do przenoszenia danych. 

7. Prawo do sprzeciwu. 

8. Prawa związane z profilowaniem danych. 

9. Organizacja systemu ochrony danych – podstawowe obowiązki Administratora 

Danych: 

10. Stosowanie mechanizmów ochrony danych (privacy by design, privacy by 

default). 

11. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych.  

12. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego. 

13. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach.  

14. Zabezpieczenie danych osobowych (wewnętrzne polityki, techniczne i 

organizacyjne środki ochrony danych, zapewnienie poufności, integralności, 

dostępności). 

15. zapewnienie ciągłości działania. 

16. testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych. 

17. Ocena skutków dla ochrony danych. 

18. Szacowanie ryzyka. 

19. Obowiązki związane z powierzeniem danych. 

 

12.30 - 13.30 Przerwa obiadowa 

13.30 -  15.00 

1. Organ nadzorczy - kompetencje, zasady prowadzenia czynności kontrolnych, kryteria 

nakładania kar w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Typowe zbiory danych (czynności przetwarzania) w sektorze NGO. 

3. Najczęściej występujące incydenty dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych.  


