
 
 
 

 

ROLA, ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH – CZEGO MOŻE WYMAGAĆ ADMINISTRATOR 

DANYCH OD INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

GDZIE I KIEDY?  
 

Data: 18 listopada 2019 r. 
Godzina: 16:00 – 19:00 
Miejsce: Informacje Bezpieczne 
ul. Spokojna 69/71/2, 81-549 Gdynia 

ILE TO KOSZTUJE? 
 
 

Wstęp wolny 
Liczba miejsc jest ograniczona, 
a o udziale zadecyduje kolejność 
zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na 
szkolenie poinformujmy mailowo. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 
listopada 2019 r. na maila: 
szkolenia@informacjebezpieczne.pl 

W KILKU SŁOWACH 
 

 

Spotkanie realizowane w cyklu „Café IOD”. Jest to inicjatywa spółki Informacje Bezpieczne, 
mająca na celu szkolenie i wymianę doświadczeń pomiędzy Inspektorami ochrony danych. 
Zapewniamy przygotowanie każdego z zaproponowanych tematów oraz indywidualne 
pochylenie się nad problemami, które pojawią się w trakcie dyskusji. Celem spotkań „Café 
IOD” jest również budowanie środowiska ludzi skupionych wokół tematu ochrony danych, 
ale też zaangażowanych w realną poprawę bezpieczeństwa informacji. 

PROWADZĄCY 
 
 

Grażyna Kawczyńska – lubi to co robi i robi to co lubi, czyli z pasji i doświadczenia jest 
inspektorem ochrony danych. Wieloletnią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych 
w administracji, samorządzie, szkolnictwie, służbie zdrowia i biznesie przekazuje innym. 
Współwłaścicielka firmy Informacje Bezpieczne Sp. z o.o. Sp.k. 
 
Wojciech Piasecki – audytor wewnętrzny SZBI wg PN ISO/IEC 27001:2014. 
Doświadczenie zdobywał min. w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach 
kultury i służby zdrowia. Z wykształcenia filozof: z zamiłowania sceptyk, z przyzwyczajenia 
realista. W ochronie danych skupia się na solidnej dokumentacji i ciekawych szkoleniach. 
 

PROGRAM SZKOLENIA 
 
 

Na spotkaniu poruszymy następujące zagadnienia: 
 

1) Wyznaczenie IOD. 
2) Publikacja danych kontaktowych IOD. 
3) Właściwe i niezwłoczne włączanie IOD we wszystkie sprawy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 
4) Wspieranie IOD w wypełnianiu przez niego zadań. 
5) Niezależność IOD. 
6) Miejsce IOD w strukturze organizacyjnej. 
7) Wiedza IOD. 
8) IOD jako punkt kontaktowy dla podmiotów danych. 
9) IOD a tajemnica zawodowa. 
10) Zadania inspektora ochrony danych 
11) Informowanie: 

a) monitorowanie przestrzegania RODO oraz powiązane z tym audyty, 
b) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych 

oraz monitorowanie jej wykonania, 
c) współpraca z organem nadzorczym, 
d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego. 

12) IOD a wykonywanie innych zadań i obowiązków. 
13) IOD a ryzyko związane z operacjami przetwarzania. 

 

CO OBEJMUJE CENA? 
 
 

 uczestnictwo 
 dobra atmosfera 
 kawa, herbata, ciastka, owoce   
 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE? 
 dla Inspektorów ochrony danych 
 dla Administratorów danych, którzy 

chcieliby być bardziej świadomi 
tematu 

 dla osób, które zajmują się ochroną 
danych 

CZEGO SIĘ DOWIESZ? 
 
 

 Jak wyznaczyć i zgłosić Inspektora 
 Jak dbać o niezależność IOD? 
 Gdzie należy umieścić IOD 

w strukturze organizacyjnej? 
 Na jakie problemy może natknąć 

się Inspektor? 
 Itd. 
 


