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Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL RODO realizowanego w ramach 

projektu „Nowe możliwości” Nr RPWM.11.01.01-28-0091/19 

 

Data realizacji szkolenia: 20.07.2020 r.- 28.07.2020 r. 

Materiał szkoleniowy został rozłożony na 4 dnia pracy – 17 godzin szkolenia  

Uczestnicy logują się do systemu w terminach od 20.07.2020 r. do 28.07.2020 r. 

 

w szkoleniu uczestniczą 2 osoby 

Dzień 
szkoleniowy 

Blok Temat Materiał Czas w godzinach 

Dzień 1  

1 

Ramy prawne 
funkcjonowania ochrony 
danych osobowych i 
wskazanie celu 
wprowadzenia regulacji 
RODO na podstawie 
Motywów ogólnego 
rozporządzenia o ochronie 
danych 2016/679 

Motywy z 
rozporządzenia do 
przeczytania 

1,5 

Przedstawienie definicji 
wyrażeń funkcjonujących w 
ramach ogólnego 
rozporządzenia o ochronie 
danych 2016/679 

Art. 4 RODO do 
przeczytania 

0,5 

2 

Podstawowe zasady 
przetwarzania danych 
osobowych określone w art. 
5 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych 
2016/679 i ich realizacja  

Art. 5 – 11 RODO 1 

Spełnienie zasady 
przejrzystości – wyjaśnienie 
jak należy spełnić 
obowiązek informacyjny 
wobec podmiotów danych 
osobowych 

Art. 12-14 RODO i do 
przeczytania Wytyczne 
w sprawie 
przejrzystości na 
podstawie 
rozporządzenia 
2016/679 WP 260rev.1 

1,5 

Liczba godzin szkoleniowych  
 

4,5 
 

Dzień 2 3 

Omówienie praw 
podmiotów danych i 
określenie ram ich 
skutecznego żądania 

Art. 15-22 RODO i do 
przeczytania Wytyczne 
w sprawie 
zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji 
w indywidualnych 
przypadkach i 
profilowania do celów 

2 



 

 

 

Projekt „Nowe Możliwości” 
RPWM.11.01.01-28-0091/19 

 

rozporządzenia 
2016/679/UE  WP 
251rev.1 

4 

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
przetwarzania danych 
osobowych na podstawie 
analiza ryzyka 

Art. 24 i 32 RODO 0,5 

Zapewnienie ochrony 
danych w fazie 
projektowania i domyślna 
ochrona danych jako zasady 
proaktywnego podejścia do 
przetwarzania danych 
osobowych; Ocena skutków 
przetwarzania danych 
osobowych (DPIA) 

Art. 25 i 35 RODO i film 
dotyczący metodologii 
DPIA wg UODO 

2 

Liczba godzin szkoleniowych 
 

4,5 
 

Dzień 3 

5 

Udostępnianie danych 
osobowych, 
współadministrowanie 
danymi i powierzanie 
przetwarzania danych 
osobowych 

Art. 4 ust. 2, 26 i 28 
RODO oraz analiza 
dokumentu umowy 
powierzenia 

1 

Czynności zarządzania 
przetwarzaniem danych 
osobowych. Upoważnienia i 
uprawnienia do 
przetwarzania danych 
osobowych, obowiązki 
pracowników i prowadzenie 
rejestrów wymaganych 
przez RODO 

Art. 29 i 30 RODO oraz 
dokumenty wzorcowe 
do przeglądu 

1 

6 
Naruszenia ochrony danych 
i ich zgłaszanie PUODO i 
podmiotowi danych 

Art. 33 i 34 RODO i do 
przeczytania Wytyczne 
dotyczące zgłaszania 
naruszeń ochrony 
danych osobowych 
zgodnie z 
rozporządzeniem 
2016/679 WP 250rev.1 

2 

Liczba godzin szkoleniowych 
 

4 
 

Dzień 4 7 
Rola, wymagania i zadania 
inspektora ochrony danych 
osobowych 

Art. 37-39 RODO i do 
przeczytania 
Wytyczne dotyczące 
inspektorów ochrony 
danych („DPO”) WP 

2 
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243rev.1 

8 

Odpowiedzialność za 
naruszenia 
(administracyjna, 
administracyjno-finansowa, 
cywilna i karna) 

Art. 58, 77, 83, oraz 
wybrane artykuły 
ustawy o ochronie 
danych osobowych z 
2018 roku  
 

1 

Zasady dopuszczające 
przekazywanie danych 
osobowych do Państwa 
trzeciego 

Art. 45, 46, 49 RODO, 
do zapoznania wykaz 
regulacji prawnych w 
zakresie przekazywania 
danych do Państw 
trzecich i do 
przeczytania Wytyczne 
EROD 2/2018 w 
sprawie wyjątków 
określonych w art. 49 
rozporządzenia 
2016/679  

1 

Liczba godzin szkoleniowych 
 

4 
 

 

 


