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Ramowy zakres materiału: 

Dzień 1 – 7 kwietnia 2022 r. 

1. Pojęcie i istota ochrony danych osobowych: 

a) jak rozumieć ochronę danych osobowych? 
b) definicje i tło historyczne 
c) źródła prawa 
d) prawo do ochrony danych osobowych, a prawo do prywatności 

2. Najważniejsze pojęcia i terminologia: 

a) dane osobowe – jak je identyfikować i rozumieć 
b) inne istotne pojęcia zawarte w RODO 
c) definicja Administratora w kontekście OPS 

3. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego: 

a) jak klasyfikować obowiązki ADO w OPS? 
b) przestrzeganie zasad ochrony danych 
c) wymagana przepisami dokumentacja 
d) zabezpieczenie danych (organizacyjne i techniczne środki) 
e) zgłaszanie naruszeń 

4. Inspektor Ochrony Danych: 

a) wyznaczanie Inspektora 
b) rola Inspektora 
c) status Inspektora 
d) zadania Inspektora 
e) współpraca z Inspektorem 

 

Dzień 2 – 28 kwietnia 2022 r. 

1. Dokumentacja przetwarzania: 

a) istotna tworzenia dokumentacji związanej z ochroną danych 
b) polityki, procedury, zasady, regulaminy, instrukcje 
c) Rejestr Czynności Przetwarzania 

2. Bezpieczeństwo przetwarzania: 

a) definicje i istota bezpieczeństwa 
b) zdarzenie, incydent, naruszenie 
c) dokumentacja papierowa 
d) dokumentacja elektroniczna 
e) komunikacja wewnętrzna 
f) komunikacja zewnętrzna 



 2 

g) systemy informatyczne 
h) infrastruktura biurowa 
i) infrastruktura obiektu 
j) czynnik ludzki 
k) najczęstsze błędy i problemy 
l) nadzór nad systemem bezpieczeństwa 

3. Bezpieczeństwo IT: 

a) jak poukładać pracę w dziale/na stanowiskach informatycznych? 
b) projektowanie i rozwój informatyzacji w OPS 
c) nadzór nad infrastrukturą informatyczną 
d) wdrożenia systemów IT w kontekście RODO 

 

Dzień 3 – 19 maja 2022 r. 

1. Zasady przetwarzania danych w kontekście działań podejmowanych przez OPS: 

a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość 
b) adekwatność 
c) minimalizacja 
d) ograniczenie celu 
e) prawidłowość 
f) ograniczenie przechowywania 
g) integralność i poufność 
h) rozliczalność w kontekście RODO 

2. Prawa, osób których dane dotyczą: 

a) obowiązki informacyjne na gruncie RODO 
b) przegląd przepisów sektorowych 
c) dobre praktyki i wytyczne Grupy Roboczej art. 29 oraz EROD 
d) przykłady realizacji obowiązku informacyjnego 
e) jak realizować uprawnienia osób, których dane dotyczą? 
f) dokumentacja i procedury związane z prawami osób 

 

Dzień 4 – 9 czerwca 2022 r. 

1. Procesy przetwarzania danych oraz ich podstawy prawne w kontekście działań 
podejmowanych przez OPS: 

a) pomoc społeczna 
b) świadczenia rodzinne i wychowawcze 
c) fundusz alimentacyjny 
d) dodatki mieszkaniowe i energetyczne 
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e) dodatek osłonowy 
f) zespół interdyscyplinarny 
g) zamówienia publiczne 
h) rekrutacja i zatrudnienie 
i) wolontariat 
j) staże i praktyki 
k) organizacja imprez, wydarzeń, spotkań, zbiórek, akcji 
l) realizacja projektów dofinansowanych z UE 
m) działania ustawowe i statutowe 
n) strona WWW i Biuletyn Informacji Publicznej 
o) relacje z urzędem gminy i jednostkami gminy 
p) współpraca z organami ścigania – Policja, Prokuratura, Sądy 
q) współpraca z NGO – fundacje, stowarzyszenia 
r) współpraca z instytucjami oświatowymi 
s) współpraca z PCPR i innymi urzędami 
t) współpraca z komornikami 
u) współpraca z pedagogami 
v) współpraca z jednostkami ochrony zdrowia 
w) udostępnianie danych 

2. Systemy informatyczne w pomocy społecznej: 

a) systemy dziedzinowe 
b) oprogramowanie użytkowe 
c) systemy zewnętrzne (ePUAP, CAS, BESTIA, eTW, TRANSGUS, EMPATIA, PUE ZUS) 
d) elektroniczny obieg dokumentów 

3. Monitoring wizyjny i inne formy monitoringu 

a) podstawy prawne 
b) organizacja systemu 
c) dokumentacja 
d) prawa osób 
e) bezpieczeństwo przetwarzania 
f) udostępnianie danych 
g) dostęp do zapisów 
h) aspekty techniczne 
i) obowiązki informacyjne 
j) orzecznictwo, wytyczne, dobre praktyki 
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Dzień 5 – 30 czerwca 2022 r. 

1. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych 

a) definicje, idea, znaczenie 
b) zakres analizy ryzyka/DPIA 
c) przygotowanie do analizy ryzyka/DPIA 
d) planowanie analizy ryzyka/DPIA 
e) przeprowadzanie analizy ryzyka/DPIA 
f) raport z analizy ryzyka/DPIA 
g) postępowanie z ryzykiem/DPIA 
h) zasady, praktyczne wskazówki, dobre praktyki 

2. Naruszenia i odpowiedzialność za naruszenia: 

a) rodzaje odpowiedzialności, 
b) tło prawne 
c) identyfikowanie naruszeń 
d) ocena naruszenia 
e) zgłaszanie naruszenia 
f) postępowanie na naruszeniu 
g) środki zaradcze 
h) informowanie osób, których dotyczy naruszenie 
i) współpraca z kontrolerami UODO 

3. Status i zadania organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


