
1. Podstawa prawna przetwarzania danych – podstawowe pojęcia i zagadnienia ochrony danych 
osobowych.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych i zasady ich 
przetwarzania.

3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników (dane kadrowe) zgodnie z wymogami RODO i Kodeksu Pracy. 
4. Role i podział odpowiedzialności w kontekście RODO oraz przepisów szczegółowych (obowiązki 

pracowników, IOD i podmiotów przetwarzających dane).
5. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
6. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych.
7. RODO, a bezpieczna praca zdalna (wymagania i ramy prawne, użytkowanie sprzętu, kontrola dostępu 

do systemów, wykrywanie oszustw e-mailowych, komunikacja elektroniczna).
8. RODO, a Zamówienia publiczne.
9. Praktyka organów ochrony danych osobowych – najciekawsze przypadki naruszeń ochrony danych 

osobowych w Polsce.
10. Jak zachować się w typowych sytuacjach związanych z zagrożeniem danych osobowych (zgłoszenie 

incydentu) – wskazanie możliwych zagrożeń.
11. Wzory dokumentacji RODO (polityka ochrony danych, instrukcje sporządzenia obowiązku informacyjnego, 

analizy ryzyka, rejestr czynności na danych, klauzula informacyjna, treści zgód, umowy/regulaminy pod 
kątem przetwarzania danych, procedury/upoważnienia/oświadczenia i in.).

12. Wytyczne dla pracowników w zakresie RODO – najważniejsze zasady, praktyka i rekomendacje. 

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

SZKOLENIE ONLINE

RODO „w pigułce”. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie 
– wytyczne dla pracowników i Inspektorów Ochrony Danych

Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online nt.  „RODO 
„w pigułce”. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie – wytyczne dla pracowników i Inspektorów 
Ochrony Danych.”, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. w godz. 10.00-14.00 w formie zdalnej 
z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

16 lutego 2021

Do udziału w  szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni, 
elektrociepłowni i firm współpracujących z ciepłownictwem — przede wszystkim Członków i Partnerów Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Szkolenie przeprowadzi: Bartosz Mendyk — doktor nauk prawnych, inspektor ochrony danych w kilkunastu 
jednostkach, autor artykułów nt. ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej publikowanych 
w Dzienniku Gazecie Prawnej, Wspólnocie, autor dwóch książek z zakresu ochrony danych osobowych. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx.
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej 
w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres e-mail każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia.
Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy mailowe podane 
przez Państwa na karcie zgłoszenia.
Potwierdzenia będą zawierać:
 • informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu,
 • instrukcję korzystania z aplikacji Zoom,
 • link do pobrania materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej w pdf.

Zakwalifikowani uczestnicy na 1 dzień przed szkoleniem otrzymają na adresy e-mail podane na karcie 
zgłoszenia indywidualne linki umożliwiające zalogowanie się na szkolenie.
Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego 
wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia.
Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na które 
prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub za pośrednictwem e-mail po szkoleniu.

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP: www.igcp.pl
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W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak

Prezes Zarządu IGCP
Bogusław Regulski
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