
Do kogo adresowane jest szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do administratorów danych, podmiotów przetwarzających, inspektorów ochrony 
danych, prawników, radców prawnych, adwokatów oraz wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę 
ze wskazanej tematyki. 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 zostanie poświęcone zagadnieniom z zakresu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz oceny ryzyka i oceny skutków. Od rozpoczęcia stosowania RODO minął już niespełna rok,  
a wciąż nie wszystkie podmioty wdrożyły prawidłowo jego przepisy. Doświadczenie pokazuje, że największych 
trudności dostarcza prawidłowe zidentyfikowanie wszystkich obszarów, które muszą zostać zaadresowane 
(dokumentacja, klauzule) oraz dokonanie oceny ryzyka, w tym oceny skutków dla ochrony danych. Ruszyły już 
kontrole i nakładane są pierwsze administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów RODO, tymczasem 
administratorzy nie wiedzą co może być weryfikowane na kontroli oraz jakie są ich prawa i obowiązki w tym 
zakresie. Wiedza odnośnie tego co i jak należy wdrożyć w organizacji oraz jak należy postępować na kontroli 
prowadzonej przez Prezesa Urzędu jest kluczowa z punktu widzenia zminimalizowania ryzyka nałożenia kary 
pieniężnej lub przynajmniej może mieć wpływ na łagodniejszy wymiar kary. Nasze szkolenie kompleksowo 
adresuje potrzeby związane zarówno z przygotowaniem się do RODO oraz zweryfikowaniem tego, co już 
zostało wdrożone – i dokonaniem oceny ryzyka w tym zakresie, jak też odpowiednim przygotowaniem się do 
kontroli i postępowania w sprawie naruszenia przepisów.

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



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?
Cena szkolenia: 1190 zł netto (dwa dni), 690 zł netto (jeden dzień). 
Cena obejmuje udział jednej osoby w jedno lub dwudniowym szkoleniu (8×45 min), materiały ze szkolenia 
(prezentację), certyfikat uczestnictwa oraz catering (kawa, herbata, woda, przekąski). Cena jest uiszczana 
na podstawie wystawionej faktury VAT (termin płatności: 7 dni od dnia wystawienia FV). 

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: 16 – 17 maja 2019 r. Kraków

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

Zobacz na mapie



Informacja o ochronie danych osobowych

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

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
▸ 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. 
▸ 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).

3. Odbiorcy danych 
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).

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  
-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,  
-prawo do ich usunięcia,  
-prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
-prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa)

5. Okres przechowywania danych 
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.

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


