
WARSZTATY W ZAKRESIE ANALIZY LUKI WDROŻENIA  

RODO NA PODSTAWIE ANKIETY SAMOOCENY 

Korzyści ze szkolenia: 

 Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania ankiety samooceny. 

 Otrzyma informacje na temat koniecznych do wprowadzenia zmian w regulacjach 
wewnętrznych. 

 Uczestnik szkolenia będzie przygotowany do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników 
obsługujących klientów. 

 Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej: 
 materiały szkoleniowe w formie prezentacji, 

 przykład wypełnienia ankiety, 

 przykłady zapisów w regulacjach wewnętrznych. 

 

Cele szkolenia: 

Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza posiadanych zapisów w regulacjach 
wewnętrznych banku spółdzielczego oraz określone zostaną konieczne do wprowadzenia zmiany 
w zakresie ochrony danych osobowych 

Forma szkolenia:  

Szkolenie warsztatowe otwarte, połączone z praktycznym opracowaniem ankiety samooceny oraz 
wykazu niezbędnych do wdrożenia RODO dokumentów. 

Do dnia 25 maja 2018 r. wszystkie instytucje przetwarzające dane osobowe mają obowiązek 
zaktualizowania swoich regulacji wewnętrznych i dostosowanie ich do Rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych (RODO).  

Na podstawie już obowiązujących przepisów banki spółdzielcze mają wdrożone pewne 
rozwiązania w zakresie ochrony danych, zarządzania incydentami naruszenia danych  
ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych.   

SZKOLENIE 1-DNIOWE 

TRENER: RENATA SZOSTAK - Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii 

Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk 

bankowy), były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich i aktualny pracownik Banku 

Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji 

Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, trener z zakresu nowoczesnych technik aktywnej sprzedaży oraz z zakresu 

ryzyka bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych.  

w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych. 



 

Koszt udziału każdej kolejnej 
osoby wynosi 225 zł 
 

 

W trakcie szkolenia uczestnik ma  
zapewnione: 

 materiały szkoleniowe,  

 zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia,  

 kawę, herbatę, obiad. 

Program szkolenia 

 

1. Podstawy prawne weryfikacji dokumentacji wewnętrznej banku zawierającej zapisy dotyczące 

ochrony danych osobowych, 

2. Cele przetwarzania danych osobowych, 

3. Bezpieczeństwo przetwarzania danych z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji „D”, 

4. Procedura uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

5. Prawo do wycofania zgody, 

6. Dopełnienie obowiązków informacyjnych, 

7. Informacje dotyczące profilowania, automatyzacji przetwarzania danych osobowych, 

8. Realizacja praw osób których dane są przetwarzane, 

9. Ochrona danych w zarządzaniu projektami, 

10. Zasady powierzania przetwarzania danych osobowych, 

11. Zarządzanie incydentami naruszenia danych osobowych, 

12. Obowiązki informacyjne dotyczące naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

13. Zakres czynności osoby wykonującej zadania w imieniu Administratora Danych Osobowych, 

14. Przegląd regulacji wewnętrznych pod kątem ochrony danych osobowych, 

15. Pytania i odpowiedzi. 

 

 

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej 
30-556 Kraków, ul. Wodna 2 

tel./fax: 12 655 13 19, e-mail: FRBS@bankbps.pl 

Uczestnicy szkolenia:  

Członkowie Zarządu, pracownicy komórki  
ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, komórki  
ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, administratorzy 
systemów informatycznych oraz osoby które będą miały 
w zakresie obowiązków realizację zadań w imieniu 
Administratora danych osobowych (w imieniu banku).  

Wykorzystana literatura: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych oraz projekt 
jej zmian, 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych, 

3. Rekomendacja „D”, 
4. 4.  Dokumentacja wspierająca banki spółdzielcze 

udostępniona przez Bank BPS. 
 

 

 

Udział w szkoleniu jednego  

przedstawiciela Banku  

Spółdzielczego jest bezpłatny. 


