KONWERSATORIUM IODO

IDEA KSZTAŁCENIA
Szanowni Państwo,
zadaniem Kierownictwa każdego organu publicznego z dniem 25 maja 2018 r. jest stosowanie nowych przepisów
poszanowania prawa ochrony danych osobowych i prywatności. Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych zgodnie
z treścią Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych osobowych, w istotny sposób wpływa na jakość
i zgodność wykonywania ustawowych obowiązków każdego administratora. Istotą specjalistycznego kształcenia
w formie dyskusji [konwersatorium] i wymiany myśli [seminarium] z poszczególnych zagadnień jest przygotowanie
kandydatów w możliwie najszerszym zakresie do sprawowania funkcji inspektora, a także menedżera kreującego
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji.
Treści prezentowane w trakcie szkolenia – oparte o realizowany od 2013 r autorski program studiów
podyplomowych – w warunkach pandemii powszechnej, mogą sprzyjać zagwarantowaniu merytorycznego wykonania
obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony danych osobowych wg polskiego i europejskiego porządku
prawnego. Są kompozycją interdyscyplinarnych umiejętności zawierających elementy: prawa ochrony danych
i prywatności w społeczeństwie informacyjnym, zarządzania organizacją, budowaniem funkcjonalności systemów
bezpieczeństwa informacji, praktycznych aspektów edukacji i rozwoju świadomości w problematyce bezpieczeństwa
danych osobowych i aktywów informacyjnych, sprawności w zakresie audytowania procesów planowania i wdrażania
rozwiązań organizacyjno-technicznych w organizacji.
W związku z powyższym w pełni zasadnym wyjściem naprzeciw kandydatom na inspektorów jest oferta
określona w poniższym modelu edukacji. Zamiarem organizatorów jest systematyczne zapoznawanie uczestników
z problemami interpretacji i stosowania przepisów RODO. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy
w administracji publicznej i przedsiębiorstwach, niniejsza propozycja jest uzupełnieniem wiedzy w zakresie nowych
zjawisk związanych z wprowadzaniem RODO W organizacji.
Delegacje polskich przepisów prawa o ochronie zasobów informacyjnych rozproszone w wielu aktach prawa,
wymagają od osoby funkcyjnej odpowiedniego wysiłku w celu sprostania wyzwaniom współczesnej
cyfrorzeczywistości. Efekty powyższe można osiągnąć uczestnicząc w cyklu zajęć, które będą łączyły w sobie:
✓ Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa ochrony zasobów informacyjnych i danych osobowych,
✓ Sposobów wprowadzania reguł dotyczących organizacji współpracy na płaszczyźnie informatyki,
✓ Oddziaływania na personel w aspektach budowania świadomości o bezpieczeństwie informacji,
✓ Zarządzania zespołami administratorów, inspektorów i innych kierowników komórek organizacyjnych,
✓ Wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności wykonywania audytu bezpieczeństwa informacji.
Zakres treści programu uwzględnia konieczność przygotowania osób zarządzających w koordynowaniu pracami
zespołów tworzonych w przedsiębiorstwach, administracji i związkach międzygminnych. Koncentruje się na
optymalnym przygotowaniu uczestnika do właściwego stosowania w praktyce jednostki organizacyjnej :
➢ Przepisów prawa ochrony danych w Polsce i UE,
➢ Związków występujących w przepisach branżowych i wytycznych organów nadzorczych,
➢ Zadań audytowych w oparciu o przepisy o audytach i ocenach wewnętrznych [KRI],
➢ Sprawności prowadzenia zajęć z tematyki bezpieczeństwa informacji w praktyce,
➢ Umiejętnego oceniania zdarzeń i wyprowadzaniu odpowiednich wniosków,
➢ Umiejętności opracowania raportów poaudytowych,
➢ Sprawnego weryfikowania wprowadzonych rozwiązań w ramach prowadzonych nadzorów,
➢ Właściwych relacji współpracy ze służbami informatycznymi administratora,
➢ Znajomość przepisów kadrowych, obsługi klienta, zasad komunikacji elektronicznej z klientami,
➢ Zależności i połączeń lub wyłączeń stosowania przepisów prawa ochrony danych osobowych
Autor programu posiada kompetencje i wieloletnie doświadczenie i kompetentną kadrę do realizacji
przedmiotowych zajęć.

PROGRAM
1. Regulacje prawne ochrony danych w działaniach inspektora
2. Systemy bezpieczeństwa informacji – funkcjonalność, efektywność, zasady i zakres oraz
warianty i schematy organizacyjne
3. Bezpieczeństwo informacji w ujęciu normy PN-IS/IEC 27001 a RODO
4. Systemy informatyczne i programy ochrony. Zarządzanie ochroną systemów informatycznych
w organizacji IODO & ASI
5. Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka
6. Działania inspektor w sytuacjach szczególnych – pandemie i inne zdarzenia
7. Edukacyjne aspekty polityki bezpieczeństwa informacji
8. Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing,
cyberbezpieczeństwo, IT, AI oraz VR
9. Audyt bezpieczeństwa informacji w zarysie - zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
informacji
10.Organy nadzoru i ochrony danych osobowych: uprawnienia

Wykładowcy:
✓ Kadra wykładowców uczelni wyższych, uczestników programu podyplomowych studiów specjalistycznych IODO od 2013 roku.
✓ Koszt udziału 1200 zł netto
✓ Liczba spotkań 10
✓ Materiały ze spotkań w e~wersji – prezentacje i pisma
✓ Zaświadczenie o udziale w konwersatorium - druk
✓ Cykl zaczyna się od I 2021 – spotkania co 2 – 3 tygodnie [wtorek]
✓ Godziny spotkań – wstępnie 17.00 – 20.30
✓ Spotkanie 2 x 1,5 godz. z przerwą 20 minut
✓ Tryb prowadzenia zajęć – sala wirtualna, wykład z dyskusją w tym zadania do rozwiązania
✓ Omawianie studiów przypadków (case study)
✓ Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 26.10.2020 r – liczba miejsc ograniczona
✓ Kontakt - iodo@iodoconsulting.pl lub tel. +48 508-608-136
Uczestnictwo nie jest uwarunkowane żadnymi kryteriami wstępnymi, dedykowane jest kandydatom na inspektorów – jak również osobom wykonującym zadania ustawowe. Zaletą udziału będzie
komentarz i włączanie bieżących zmian prawa i zdarzeń wartych podniesienia w trakcie zajęć.
Serdecznie zapraszam
Jarosław Feliński - autor opracowania

