
Szkolenie pt. 
Inspektor Ochrony Danych w instytucji publicznej 

26.04.2018 r. 
Lublin 

 
 

Tytuł szkolenia: Inspektor Ochrony Danych w instytucji publicznej i firmie 

 

Termin i miejsce:  26.04.2018 r. godz. 10.00-14.30, Hotel Restauracja Focus, al. Kraśnicka 80, 20-718 Lublin 

 

Program szkolenia 
 

Godz. 9.45-10.00 – Rejestracja uczestników 

 

Godz. 10.00 – 11.00 

 

I. Część teoretyczna. 

1. Wprowadzenie do zmiany przepisów o ochronie danych osobowych – rozporządzenie ogólne UE o ochronie 

danych osobowych (RODO), nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych. 

2. Powoływanie Inspektora Ochrony Danych. 

3. Wymagania kwalifikacyjne Inspektora Ochrony Danych – w jaki sposób zdobywać  

i potwierdzać kwalifikacje. 

4. Szczególny status Inspektora Ochrony Danych w instytucji. 

5. Obowiązek informacyjny a Inspektor Ochrony Danych. 

6. Edukacyjna rola Inspektora Ochrony Danych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzania nowych 

pracowników. 

7. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w przypadku osób, które pełniły wcześniej funkcję 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 

8. Innowacje wynikające z RODO – współadministrowanie, pseudonimizacja, transfer danych osobowych. 

 

Godz. 11.00 – 11.15 – przerwa kawowa 

 

Godz. 11.15 – 12.30 

 

II. Część praktyczna. 

9. Co należy zrobić z istniejącą w instytucji dokumentacją ochrony danych osobowych (Polityka 

bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych i inne dokumenty). 

10. Jak należy przeprowadzać wymaganą przez przepisy RODO analizę ryzyka i czy można  

do tego wykorzystać dotychczasowe procedury, np. te związane z kontrolą zarządczą. 

11. Zmiany w zasadach rejestrowania czynności przetwarzania danych. 

12. Strona internetowa instytucji a ochrona danych osobowych – wymagane informacje  

na stronie, zamieszczanie zdjęć i inne problemy. 

 

Godz. 12.30 – 13.00 – obiad 

 

 

 

 

 



Godz. 13.00 – 14.30 

13. Codzienna praca Inspektora Ochrony Danych: 

a) Relacje ze współpracownikami. 

b) Obowiązki wobec Administratora danych. 

c) Wykonywanie sprawdzeń. 

d) Postępowanie w sytuacjach kryzysowych. 

e) Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Ważne informacje: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej do 12.04.2018 r. na adres 

kontakt@statuo.pl 

2. Pod tym samym adresem można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące szkolenia 

3. Opłata za szkolenie wynosi 175 zł + 23% VAT (istnieje możliwość zwolnienia z VAT dla podmiotów 

publicznych, które wypełnią oświadczenie o sfinansowaniu opłaty za szkolenie w co najmniej 70%  

ze środków publicznych) – uczestnicy otrzymają w dniu szkolenia fakturę z 14-dniowym terminem płatności. 

4. W przypadku, gdy w szkoleniu bierze udział więcej niż 1 osoba z danej instytucji, każdy kolejny uczestnik 

otrzymuje rabat w wysokości 20%. 

5. W ramach opłaty za szkolenie uwzględnione będą: certyfikaty uczestnictwa, materiały ze szkolenia w wersji 

elektronicznej przesłane na wskazany adres e-mail, serwis kawowy podczas szkolenia i obiad. 

6. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zainteresowani zostaną poinformowani  

o kolejnej edycji szkolenia. 

 

Informacje o prowadzącym: 

dr Łukasz Wojciechowski – certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji zgodnie z ISO 27001, adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale 

Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przedsiębiorca, trener 

ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (monografie, 

artykuły, rozdziały) w zakresie nauk o bezpieczeństwie, nauki o administracji i nauk o zarządzaniu. 

Uczestnik projektów międzynarodowych, m.in. Professional Development of University Educators for 

Improving Students’ Entrepreneurial Skills – PROFEDU jako ekspert w modułach związanych  

z zarządzaniem oraz wizją organizacji opartą na modelu biznesowym oraz programu mobilności kadry 

naukowej w ramach Erasmus+, prowadząc zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie. 

Współorganizator i uczestnik kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, 

przewodniczący sesji panelowych. Promotor i recenzent prac dyplomowych studentów na kierunkach 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i Administracja. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, w którym 

pełni funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. Jako przedsiębiorca 

specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, ochronie danych osobowych i kontroli zarządczej. 

Przeprowadził kilkadziesiąt autorskich szkoleń i warsztatów dla instytucji publicznych i firm. Pisze teksty 

specjalistyczne, naukowe i publicystyczne, które można przeczytać w branżowych portalach internetowych, 

w czasopismach i monografiach naukowych oraz na blogu Statuo.pl. Opracowuje  

i koryguje dokumentację kontroli zarządczej dla instytucji publicznych oraz ochrony danych osobowych dla 

instytucji publicznych i firm. Doradza podmiotom publicznym i prywatnym w zakresie optymalizowania 

dokumentacji i wprowadzania efektywnych procedur. 


