Temat szkolenia: RODO – wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cel szkolenia: omówienie regulacji prawnych i wytycznych Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
dotyczących przetwarzania danych osobowych w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem
przetwarzania danych pracowników w procesach kadrowych.
Data szkolenia: 8 marca 2019
Godziny szkolenia: 10:00 -15.00
Miejsce szkolenia: Lubski Klub Kultury, ul. Jana Pawła II 1, 68-300 Lubsko
Cena uczestnictwa jednej osoby: 690,00 zł brutto (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy
oraz obiad).
Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1. Kompendium wiedzy pracownika HR/kadr w tematyce ochrony danych osobowych:


Monitoring w pracy – nowe zasady zgodnie z art. 222-223 Kodeksu Pracy.



Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę – zasady przetwarzania.



Współpraca z agencjami pracy tymczasowej – zasady przetwarzania danych osobowych
kandydatów do pracy i pracowników.



Zawartość dokumentacji pracowniczej – a zasady z art. 5 RODO.

2. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca:


procedury przetwarzanie danych osobowych



umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i inne instrumenty prawne
wykorzystywane w sytuacji przekazywania danych osobowych pracowników innym
podmiotom



rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,



analiza ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Prowadząca szkolenie: Iwona Sługocka trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem,
specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu danych osobowych i optymalnego zarządzania w
organizacjach. Prawnik z doświadczeniem zdobytym w pracy w administracji publicznej i biznesie w
obszarze budowania wizerunku organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi i projektami.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowych studiów z zakresu
Prawa Podatkowego Unii Europejskiej oraz Szkoły Coachów Biznesu Grupy SET.
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Szczegółowy program szkolenia
1. Kompendium wiedzy pracownika HR/kadr w tematyce ochrony danych osobowych:


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.



Zbieranie, przechowywanie i niszczenie

danych zawartych w CV i innych

dokumentach kandydatów do pracy.


W jaki sposób pracodawca powinien realizować obowiązek informacyjny z art. 13
RODO w stosunku do kandydatów do pracy i nowoprzyjętych pracowników.



Celowość przetwarzania danych osobowych pracownika przez pracodawcę i pomioty
przetwarzające.



Podstawy prawne przetwarzanie danych osobowych przy korzystaniu pracownika ze
świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.



Podstawy prawne przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przez
pracodawcę obowiązków w zakresie BHP.



Przetwarzanie danych osobowych pracowników przez placówki medyczne,
realizujące zadania z zakresu medycyny pracy.



Monitoring w pracy – nowe zasady zgodnie z art. 222-223 Kodeksu Pracy.



Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę – zasady przetwarzania.



Współpraca z agencjami pracy tymczasowej – zasady przetwarzania danych
osobowych kandydatów do pracy i pracowników.



Zawartość dokumentacji pracowniczej – a zasady z art. 5 RODO.



Zabezpieczenia danych osobowych pracowników –zgodnie z wytycznymi Urzędu
Ochrony Danych.



Prawa pracownika w obszarze przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę

2. Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca:
a. Aktualność dokumentacji w obszarze przetwarzania danych osobowych w firmie:


procedury przetwarzanie danych osobowych



upoważnienia do przetwarzania danych i ewidencja wydawanych upoważnień,



rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,



analiza ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych,



rejestr udostępnień,



umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i inne instrumenty prawne
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wykorzystywane w sytuacji przekazywania danych osobowych pracowników innym
podmiotom
b. Powołanie Inspektora Ochrony Danych – obligatoryjnie/fakultatywnie.
c. Realizacja obowiązku informacyjnego przy przetwarzaniu danych osobowych – klientów,
kandydatów do pracy i pracowników
d. Praktyczna znajomość procedur w obszarze przetwarzania danych osobowych przez
personel.
e. Konieczność przeprowadzania audytów w obszarze przetwarzania danych osobowych
w firmie/organizacji.
f.

RODO w zamówieniach publicznych.

g. Odpowiedzialność

pracodawcy

i pracowników w obszarze przetwarzania danych

osobowych.
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