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SZCZEGÓŁY SZKOLENIA I WARSZTATÓW:  
 

 

Realizacja wymagań w zakresie przepisów RODO w 

kontekście przepisów polskiej ustawy dostosowującej z dnia 

21 lutego 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem danych 

kadrowych i księgowych. Krytyczna analiza i uwagi 

praktyczne dot. stosowania RODO po roku od wdrożenia. 

 

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat nowych wymogów przepisów z zakresu ochrony 

danych osobowych obowiązujących na mocy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) 

W szczególności z zakresu: 

- podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych; 

- informacji na temat administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego; 

- warunków prawidłowości przetwarzania danych osobowych w obrębie przedsiębiorstwa;  

- działań niezbędnych do wdrożenia odpowiednich instrumentów ochrony danych osobowych    

zgodnych z   najnowszymi zmianami 

- organizacji przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie; 

- obowiązujących zasad oraz procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

- dokonywania efektywnej oraz prawidłowej analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych  

osobowych, jak również z dokonywaniem oceny skutków planowanych 

operacji przetwarzania danych osobowych; 

-prowadzenia działów kadrowych i księgowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami  

RODO, w tym obowiązki informacyjne i wymagane zabezpieczenia w związku z przetwarzaniem 

danych w tych działach 

- zmian w ustawie kodeks pracy i o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku ze  

stosowaniem przepisów RODO 

-warunków stosowania monitoringu wizyjnego na gruncie przepisów RODO 

- kar i sankcji za naruszenie wymogów RODO na przykładzie dotychczasowych spraw prowadzonych 

przez PUODO (case study) 

 

 



  

PROGRAM SZKOLENIA 

I. Tajemnica RODO – uwagi wprowadzające 

1. Przedmiot, cel i zakres zastosowania nowych przepisów 

2. Ogólne wymagania RODO 

3. Odszyfrowanie podstawowych pojęć RODO 

4. Definicja i rodzaje danych osobowych 

II. Podstawy prawne przetwarzania danych 

1. Zgoda na przetwarzanie 

2. Zawarcie umowy i jej realizowanie 

5. Ochrona interesów i obowiązek prawny 

III. Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych 

1. Legalność, przejrzystość, rzetelność 

2. Celowość 

3. Adekwatność 

4. Poprawność 

5. Czasowość 

6. Poufność i Integralność 

IV. Administrator i podmiot przetwarzający – cechy, rola, odpowiedzialność i zadania 

V. Inspektor Ochrony Danych  

1. 1.Faktultatywne i obligatoryje wyznaczenie omówienie i przykłady 

2. Kwalifikacje do pełnienia funkcji IOD 

3. Dopuszczalna forma zatrudnienia IOD 

4. Pozycja IOD w strukturze Administratora danych – obowiązki administratora względem IOD, 
niezależność IOD 

5. Omówienie podstawowych zadań IOD – obowiązek zachowania poufności, unikanie konfliktów 
interesu, realizowanie obowiązków informacyjnych, monitorowanie przestrzegania przepisów prawa 

i inne 

6. Dotychczasowe wątpliwości związane z IOD i wytyczne w tym zakresie 

VI. Realizacja praw jednostki 

1. Komunikacja i uwierzytelnienie 

2. Obowiązki informacyjne 

3. Dostęp do danych 

4. Sprostowanie i uzupełnianie danych 

5. Przenoszenie danych 

6. Ograniczenie danych 

7. Prawo do usunięcia i bycia zapomnianym 

8. Prawo do sprzeciwu 

9. Profilowanie 



  

VII. Monitoring wizyjny i monitoring poczty elektronicznej oraz GPS– zasady i warunki 

przetwarzaniach danych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych PUODO 

VIII. Szczególne regulacje dotyczące danych kadrowych i przykłady ich praktycznego zastosowania 

–omówienie wprowadzonych zmian na przykładach i dokumentach 

1. Katalog danych osobowych, których można żądać od kandydata w procesie rekrutacji oraz od 

pracownika. 

2. Omówienie treści kwestionariusza osobowego w procesie rekrutacji oraz dla pracownika. 

3. Obowiązek analizy czy i które uzyskane dane osobowe niezbędne dla celu przetwarzania w procesie 

zatrudnienia  

4. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w procesie rekrutacji 

5. Podstawy i warunku przetwarzania danych wrażliwych pracowników 

6. Forma i warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie 

oraz ich konsekwencje 

7. Wykonywanie obowiązku informacyjnego w stosunku do kandydatów i pracowników. 

8. Omówienie  zasad postępowania z orzeczeniami lekarskimi pracowników oraz skierowaniami na 
badania BHP– jakich można żądać, zasady przetwarzania i zwrotu. , 

9. Zmiany w  prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. 

10. Zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

IX. Etapy procesu wdrażania i omówienie dotychczas wydanych zaleceń i wytycznych (PUODO, 

Grupa Robocza Art. 29) 

1. Zidentyfikowanie procesów przetwarzania 

2. Weryfikacja parametrów 

3. Wdrożenie 

4. Ocena skutków dla ochrony danych 

5. Powierzenie przetwarzania – elementy nowej umowy o przetwarzanie danych 

6. Osoby, których dane dotyczą – nowe prawa 

7. Zarządzanie incydentami – omówienie procedury wewnętrznej 

X. Odpowiedzialność i sankcje 

1. Skarga do organu nadzorczego 

2.  Środki ochrony prawnej przed sądem 

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza 

4. Administracyjne kary pieniężne – wysokość i warunki nakładania na dotychczasowych przykładach  

XI.  Przykładowe wzory najczęście używanych dokumentów 

1. Klauzula zgody na przetwarzanie danych „zwykłych” 

2. Klauzula informacyjna o prawie cofnięcia zgody 

3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 

6. Polityka ochrony danych osobowych 

 



  

  

WARUNKI ORGANIZACYJNE  
 

 
1. Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10.00 – 17.00 
2. Cena warsztatu:  599,00 zł* /1 osoba /1 dzień  
Inwestycja obejmuje: 

 realizację programu szkolenia,  
 materiały szkoleniowe,  
 posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych,  
 certyfikat ukończenia szkolenia. 

* Cena nie obejmuje ewentualnych dojazdów oraz noclegów Uczestników. 

 
PONIŻEJ LOKALIZACJE SZKOLEŃ – PO WYBORZE MIASTA PROSZĘ NA FORMULARZU 

WPISAĆ – WYBRANE MIASTO I TERMIN SZKOLENIA. 
BYDGOSZCZ 14.06 - prowadząca Emilia Pienicka 

Hotel Maraton*** 

ul. Powstańców Warszawy 13 

85–683 Bydgoszcz 

www.hotelmaraton.pl 

GDAŃSK 31.05 -  prowadząca Emilia Pienicka 

AMBER Hotel *** 
ul. Powstańców Warszawskich 45 

80–165 Gdańsk 

www.amber-hotel.pl 

KATOWICE 04.06  prowadzący Adam Marciniak 

Silesian Hotel*** 

ul. Szybowcowa 1A 
40–502 Katowice 

www.silesianhotel.pl 

KIELCE 28.05 prowadzący Adam Marciniak  

Qubus Hotel Kielce**** 

ul. Składowa 2 

25–505 Kielce 

www.qubushotel.com.pl 

KRAKÓW 03.06 prowadzący Adam Marciniak 

Hotel City SM Business & SPA *** 
ul. Gajowa 16 

30–426 Kraków 

www.hotelcity.pl 

ŁÓDŹ 06.06 prowadząca Magdalena Kałuża 

Iness Hotel*** 

ul. Wróblewskiego 19/23 

93–578 Łódź 
www.inesshotel.pl 

OLSZTYN 10.06  prowadząca Emilia Pienicka 

Hotel Kur*** 

ul. Bałtycka 89 
10–189 Olsztyn 

www.hotelkur.pl 

OPOLE 05.06 prowadzący Adam Marciniak 

Hotel Mercure *** 

ul. Krakowska 57 – 59  

45 – 018 Opole 

 

POZNAŃ 20.06 prowadząca Emilia Pienicka 
Platinum Palace Residence**** 

ul. Reymonta 19 (wejście od ul. Wyspiańskiego) 
60–791 Poznań  

www.platinumpalace.pl 

RZESZÓW 11.06  prowadzący Adam Marciniak 
Hotel Villa Riviera*** 

Al. Sikorskiego 118 
35–304 Rzeszów 

www.villariviera.pl  

SZCZECIN 21.06 prowadząca Emilia Pienicka 
Hotel Rycerski *** 

ul. Potulicka 1a 
70–230 Szczecin  

WARSZAWA 07.06  prowadząca Emilia Pienicka 
Best Western Hotel Felix *** 

ul. Omulewska 24 
04–128 Warszawa 

www.bwfelix.pl 

WROCŁAW 29.05 prowadzący Adam Marciniak 
Hotel InVite**** 

ul. Hubska 54 

50-502 Wrocław 
www.hotelinvite.com.pl 

  

 
KONTAKT: 

 
Dagmara Krawczyk - TEL: 52 330 69 60 dagmara@winners-szkolenia.pl  

 

 

mailto:dagmara@winners-szkolenia.pl


  

TRENER: ADWOKAT EMILIA PIENICKA 
 

 

Obszar specjalizacji: Adwokat Emilia Pienicka, specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz 

przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz prawa 

pracy. W swojej codziennej działalności wspiera przedsiębiorców również w rozwiązywaniu wszelkich 

problemów prawnych związanych z prowadzeniem  bieżącej działalności gospodarczej zarówno polskich, 

jak i niemieckich przedsiębiorców. W ostatnim czasie do obszarów specjalizacji dołączyło również prawo 

nowy technologii oraz prawo ochrony danych osobowych. Adwokat Emilia Pienicka świadczy obsługę 

prawną w języku polskim i niemieckim. Wspiera aktywnie polskie firmy w ich ekspansji na rynek 

zachodnich sąsiadów. 

Doświadczenie zawodowe: Pracowała i praktykowała w dużych kancelariach w Warszawie, Krakowie, 

Wrocławiu i Monachium, gdzie zdobywała doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw na arenie 

międzynarodowej. Obecnie od roku 2015 związana jest z niemiecko-polską Kancelarią Miller&Wspólnicy z 

siedzibą w Monachium, Warszawie i Gdańsku. 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Adwokat Emilia Pienicka brała udział w licznych kursach i 

szkoleniach zarówno w roli słuchacza, jak i prelegenta. W roku 2016 i 2017 prowadziła warsztaty z 

aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez firmę JUSTA 

CONSULTING w ramach cyklu „Biznes w Niemczech” we wsparciu Konsulatu Generalnego RP w 

Monachium. W latach 2012-2013-2015 była prelegentem na Trójstronych Niemiecko – Polsko- Ukraińskich 

Seminariach z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej i prawa europejskiego.  

Wykształcenie: Adwokat Emilia Pienicka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Już w trakcie studiów brała udział w międzynarodowym programie 

stypendialnym, co umożliwiło jej realizację części programu studiów na Westfalskim Uniwersytecie 

Wilhelma w Monastyrze (Niemcy). Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez 

Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie. Adwokat Emilia Pienicka, LL.M, posługuje się biegle językiem niemieckim i 

angielskim.  

 

TRENER: ADWOKAT MAGDALENA KAŁUŻA 
 

 

Jest adwokatem w drugim pokoleniu, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego. Ukończyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zawodowego zostałam wpisana na listę adwokatów. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów oraz aplikacji, świadcząc pomoc prawną 

zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i osób prawnych – w tym spółek prawa handlowego. 

Zapewnia kompleksową pomoc z zakresu różnych dziedzin prawa, również w języku angielskim. 

 

TRENER: ADWOKAT ADAM MARCINIAK 
 

 

 

Adwokat, absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Posiada 

ponad 4 letnie doświadczenie zawodowe w kancelarii adwokackiej oraz przy obsłudze spółek 

kapitałowych. Główne dziedziny: szeroko rozumiane prawa cywilne, ze szczególnym naciskiem na 

prawo gospodarcze (bieżąca i doraźna obsługa przedsiębiorców), prawo karne. Doświadczenie w 

zakresie RODO: nadzór nad wdrażaniem przepisów RODO w jednej z krakowskich uczelni wyższych 

oraz przygotowanie wdrożenia przepisów RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie. W 

tematyce prawa windykacyjnego na co dzień prowadzi sprawy i pomaga odzyskiwać wierzytelności. 

ZAUFALI NAM: 
 

    



  

 

 CO NAS WYRÓŻNIA 
 

- nabywanie wiedzy i umiejętności przez doświadczenie naszych trenerów, 

- wysoki poziom dynamiki szkolenia, 
- nowatorskie case’y, ćwiczenia, 

- posiadamy zespół trenerów praktyków z wieloletnim doświadczeniem, 
- oferowana jakość usług jest na najwyższym poziomie, 

- przejrzyste materiały szkoleniowe, 

- innowacyjne narzędzia dydaktyczne, 
- nowoczesne metody prowadzenia szkoleń. 

 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
 

 „Dziękuję prowadzącemu szkolenie za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i indywidualne podejście do 
uczestników szkolenia.” 

Krzysztof Reliszko 

Export- Import E.M. Dobrzyński 

„Chcemy podziękować za fachowe, kompetentne i skuteczne szkolenie oraz potwierdzamy doskonałą 
komunikatywność i duże doświadczenie.” 

Pracownicy Sternal International 

www.sternal.com.pl 

„Bardzo dziękujemy za przeprowadzone szkolenie. Pan prowadzący świetnie przygotowany z zakresu wiedzy o 
naszej działalności, sympatyczny i pomocny. Wiele wskazówek na pewno wykorzystamy w naszej pracy.” 

Małgorzata Mendalka 

www.transserwis.pl 

 „Podczas szkolenia w Łodzi pierwszy raz miałyśmy okazję uczestniczyć w tak fantastycznym spotkaniu. 
Zmagania w pracy z różnymi sytuacjami okazują się w bardzo prosty a zarazem kreatywny sposób do 
zrealizowania. Prowadzący spotkanie świetnie obrazowo, życiowo jak i zabawnie przekazał bogate 
doświadczenie i wiedzę. Bardzo polecam szkolenie organizowane przez tą firmę.” 

Ania i Kasia 
www.sttb.pl 

„Fachowa kadra szkoleniowa, prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, polecam wszystkim 
zaczynającym pracę w sprzedaży!!!” 

Piotr Hordecki 

KAROMI Sp. z o.o. 

 „Szkolenie prowadzone w luźnej i sympatycznej atmosferze. Prowadzący prezentował bardzo bogatą wiedzę 
teoretyczną, ale również, co ważne, i praktyczną. Polecam firmę Winners!!!!” 

Paulina Zwolińska 

www.wspon.org.pl 

„Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, pomogło w promowaniu produktów naszej firmy oraz budowaniu na 
zewnątrz pozytywnego jej wizerunku. Oceniam szkolenie, jako wysoce profesjonalne. Technika szkolenia 
powoduje łatwość przyswajania przekazywanych wiadomości a wpływ na to ma również wiedza, doświadczenie 
dydaktyczne i wysoka kultura osobista prowadzących.” 

Krystyna Rzepa 

www.apator.com 

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, nie było nudno (nikt nie ziewał). Miły, obeznany w temacie 
prowadzący, który fachowo przekazał nam temat. Pełne zadowolenie, pełen pozytyw! Widać, że prowadzący 
przygotowany i "żyjący" a nie taki, co ględzi i przynudza. Takich właśnie ludzi Nam trzeba. Wielki plus też za to, 
że trener ma doskonały kontakt z ludźmi. Dziękuję i pozdrawiam.”  

Piotr Wagner 

www.mikrokosmos.edu.pl 

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, dużo ciekawych zagadnień popartych ćwiczeniami 
praktycznymi, miła atmosfera, firma godna polecenia.” 

Angelika Zielińska 
www.elkomsystem.pl 

 „Polecam szkolenie, pełen profesjonalizm, idealne podejście do uczestników szkolenia. Trener bardzo 
doświadczony.” 

Katarzyna Szałek 

www.pomerania.pl 
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