
Do kogo adresowane jest szkolenie?
Szkolenie spotka się z zainteresowaniem wszystkich osób mających na co dzień do czynienia z rekrutacjami 
i danymi kadrowymi. Będą to zarówno rekruterzy, dostawcy narzędzi do rekrutacji, jak i pracownicy działów 
kadr i HR, w tym inspektorzy ochrony danych, chcący poszerzyć swoją wiedzę z zagadnień dotyczących 
przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników. Co ważne, szkolenie adresowane jest wyłącznie 
do osób zapisujących się na nie w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową (faktura VAT), co nie 
wyklucza udziału pracowników danego podmiotu, który będzie opłacał za ich udział wystawioną przez nas FV.

Czego dotyczy szkolenie?
Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom z zakresu rekrutacji i zatrudnienia w kontekście przetwarzania danych 
osobowych. Od 25 maja 2018 roku we wszystkich Państwach członkowskich zaczęło być stosowane RODO – 
ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które wymaga wprowadzenia wielu zmian u wszystkich 
administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, każdy 
podmiot, który rekrutuje czy zatrudnia pracowników, powinien spełnić wymogi nowych przepisów. Sytuację 
utrudnia fakt, że prócz obecnie obowiązujących przepisów RODO problematykę rekrutacji i zatrudnienia 
regulują także przepisy Kodeksu Pracy, które niebawem zostaną zmienione przez przepisy wdrażające 
RODO. To wszystko czyni materię dotyczącą rekrutacji i zatrudnienia bardzo skomplikowaną – dlatego celem 
niniejszego szkolenia jest płynne omówienie wskazanych zagadnień, bazujące na praktycznych przykładach 
i doświadczeniu audytowym prowadzących. Omawiane będą także wymogi określone w poradniku Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. 

Kto prowadzi szkolenie?
Szkolenie zostanie poprowadzone przez radcę prawnego dra Mirosława Gumularza i radcę prawnego Patrycję 
Kozik. Szkoleniowcy są nie tylko wieloletnimi praktykami, ale także audytorami wewnętrznymi systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013 oraz szkoleniowcami i  wykładowcami 
ochrony danych osobowych na uczelniach publicznych i prywatnych. Kancelaria GKK Gumularz Kozik jest 
także głównym partnerem merytorycznym powstającego kodeksu ochrony danych osobowych w rekrutacji – 
pierwszego takiego kodeksu w Polsce. 

Zasady szkolenia z danych 
osobowych

Dowiedz się więcej na temat prowadzących szkolenie

https://gkklegal.pl/nasz-zespol/


Co zyskam poprzez udział w szkoleniu?
Poprzez udział w szkoleniu każdy uczestnik uzyska wiedzę na temat przetwarzania danych osobowych 
niezbędną do poprawnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych i zatrudnieniowych. Uczestnik pozna nie 
tylko teorię, ale także na wielu praktycznych przykładach dowie się jak przetwarzać dane osobowe zgodnie 
z aktualnymi i projektowanymi regulacjami. Uczestnik zyska certyfikat ze szkolenia, który w przypadku 
inspektorów ochrony danych może być jednym z elementów wykazywania posiadania niezbędnej wiedzy do 
pełnienia stanowiska inspektora, a w przypadku pracowników działów kadr będzie on elementem wykazywania 
rozliczalności w zakresie zwiększania świadomości pracowników.

Jaki jest koszt szkolenia i co obejmuje cena?
Koszt szkolenia to 690 zł netto. Cena obejmuje udział jednej osoby w całodniowym szkoleniu (8x60min), 
materiały ze szkolenia (prezentację), certyfikat uczestnictwa oraz catering (kawa, herbata, woda, przekąski). 
Cena jest uiszczana na podstawie wystawionej przez nas faktury VAT (termin płatności: 7 dni od dnia 
wystawienia FV). Fakturę wystawiamy następnego dnia po szkoleniu. 

Gdzie odbędzie się szkolenie?
Szkolenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Świętego Filipa 23 (centrum miasta, przy dworcu głównym)

W jaki sposób prowadzone jest szkolenie?
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów o luźnym charakterze, przedzielonych przerwami wskazanymi 
w harmonogramie – uczestnicy mogą zadawać prowadzącym pytania na interesujące ich tematy z zakresu 
problematyki szkolenia. Prowadzący korzystają z prezentacji, która zostanie przekazana uczestnikom 
szkolenia do ich własnego użytku (dozwolony użytek osobisty). Szkolenia prowadzimy tzw. metodą case 
study – omawiamy wymogi na konkretnych przykładach. 

Byłem kiedyś na szkoleniu z RODO i miałem audyt czy szkolenie mi się przyda?
Program szkolenia jest naszym programem autorskim. Uwzględnia on najnowszy stan prawny (w tym 
projektowane przepisy wdrażające RODO w zakresie kodeksu pracy – najnowsza wersja z dnia 21 sierpnia 
b.r.) oraz poradnik dotyczący zatrudnienia opublikowany przez Prezesa Urzędu 4 października b.r. Ma to na 
celu omówienie najbardziej aktualnych zagadnień, z którymi uczestnik nie spotkał się dotychczas – nawet jeśli 
przeszedł audyt pod kątem RODO (będzie musiał wprowadzić zmiany w związku z nowymi przepisami) lub 
jeżeli był już na szkoleniu z tematyki nim objętej. 

  Terminy 
Termin najbliższego szkolenia: 29.10.2018 r. (Kraków). 

  Kontakt
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: kontakt@gkklegal.pl. Należy wskazać nazwę firmy (do FV) 
oraz ilość osób. W przypadku chęci uzyskania certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu należy 
przesłać także imiona i nazwiska uczestników. 

Zobacz na mapie

https://www.google.com/maps/place/ARCHEION+-+Wynajem+Sal+szkoleniowych/@50.0676177,19.9422011,19z/data=!4m8!1m2!2m1!1zxZt3LiBGaWxpcGEgIDIzLCBLcmFrw7N3LcWacsOzZG1pZcWbY2ll!3m4!1s0x47165b05347f7a37:0xccbbff44defb0243!8m2!3d50.067679!4d19.942447


Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych jest GKK Gumularz Kozik Kancelaria, ul. Karmelicka 46/32 Kraków.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie szkolenia,  
- podstawą przetwarzania danych osobowych strony umowy będącej osobą fizyczną jest art. 6 ust. 1 lit. 
b) rodo / podstawą przetwarzania innych osób realizujących niniejszą umowę w imieniu zawierającego 
umowę np. jego pracowników -> art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tj. tzw. uzasadniony interes administratora danych.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami 
związanymi z realizacją przedmiotowej umowy. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także  
w ramach realizacji praw wskazanych w rodo  (art. 6 ust. 1 lit. c) rodo). 

4. Dane mogą być ujawnione innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do zapisu i realizacji szkolenia lub gdy 
to wynika z przepisów prawa (np. do celów podatkowych). Będą to w szczególności podmioty takie jak: 
dostawcy usług informatycznych (np. hostingodawca) czy zewnętrzna księgowość (rozliczenie szkolenia).

5. Osoba, której dane są przetwarzane może zażądać: dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 
przeniesienia danych, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania. Zasadność 
żądania będzie oceniana przez administratora w oparciu o przesłanki wynikające z rodo.

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie 
następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo – uzasadniony interes, o którym była mowa powyżej. 

7. Można także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), 
w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji  umowy, zobowiązań 
publicznoprawnych (w tym związanych rozliczeniem szkolenia). Dane osobowe mogą być usunięte lub 
zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie 
zbędne do realizacji w/w celów. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych podanie danych 
może być obligatoryjne. 

9. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na wskazany wyżej 
adres lub na adres mailowy: kontakt@gkklegal.pl. 


