Dane osobowe w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Okręgu Poznań
Szanowni Państwo,
w wyniku współpracy z zarządami ROD na terenie Wielkopolski, eksperci Instytutu weszli w posiadanie
wiedzy na temat podstawowych trudności i problemów z jakimi spotykają się Państwo każdego dnia w
swojej pracy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych działkowców oraz zleceniobiorców,
pracowników czy osób prowadzących firmy.
Nie bez znaczenia pozostaje wzmożone zainteresowanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych praktyką przetwarzania danych osobowych przez wszystkie stowarzyszenia i firmy, pod kątem
jej zgodności z przepisami prawa oraz ich przygotowaniem do stosowania przepisów nowego tzw.
Ogólnego Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych z mocy prawa jest podmiot, który decyduje o tym, jakie dane
osobowe są wykorzystywane. Nie ma przy tym znaczenia tajemnica zawodowa, czy zwolnienie
z konieczności rejestrowania zbiorów danych.
Mając to na uwadze, Instytut proponuje Państwu współpracę w zakresie szkolenia, audytu oraz
przygotowania dla Państwa indywidualnej dokumentacji chroniącej Państwa praktykę przed błędami,
o które dzisiaj stosunkowo łatwo. Chodzi tu przede wszystkim o politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję
zarządzania systemem informatycznym (tj. komputerami).

Sprawdź się:
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, danymi osobowymi są:


PESEL 888777999 oraz NIP 6281161111 PRAWDA/FAŁSZ



Ul. Głogowska 12/3 oraz nr tel. 504 258 463 PRAWDA/FAŁSZ



Ades e-mail: pawel.bialy@rod.okreg.poznan.pl oraz pawel.bialy@instytutodo.pl PRAWDA/FAŁSZ

Dane osobowe i ich przetwarzanie
Przetwarzanie danych osobowych to operacje na tych danych w wersji tradycyjnej-papierowej lub
informatycznej (komputerowej), a w praktyce: kopiowanie dowodów osobistych, prowadzenie akt
osobowych działkowców, prowadzenie rejestrów, ewidencji klientów, stosowanie monitoringu.

Odpowiedzialność prawna i kary za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych
Przepisy
umożliwiają wszczęcie postępowania i przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wystarczy skarga działkowca lub zleceniobiorcy czy adresata
oferty do GIODO. W ciągu kilkunastu miesięcy zacznie obowiązywać w Polsce nowe unijne rozporządzenie
dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie którego organ nadzorczy będzie mógł nakładać na ROD
kary finansowe do 4% jego całkowitego rocznego obrotu.

Oferta Instytutu





Przeprowadzenie audytu w każdym ROD w okręgu wielkopolskim,
Przygotowanie określonej przepisami prawa dokumentacji dedykowanej dla
konkretnego zarządu ROD w okręgu wielkopolskim,
Podjęcie współpracy w ramach outsourcingu usług ABI,
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w zarządach ROD

Celem
audytu
jest
zbadanie
legalności
przetwarzania danych osobowych w danym ROD.
Przygotowanie dokumentacji dla zarządów ROD
przetwarzających dane osobowe działkowców i
innych osób współpracujących ma na celu
zapewnienie legalności działania zarządów ROD.
Cena za przeprowadzenie audytu w zarządzie ROD
wynosi: do ustalenia zł netto.
Cena za przygotowanie kompletu dokumentacji
dla zarządu ROD wynosi: do ustalenia zł netto.

Program Szkolenia










dr Agnieszka Stępień
dr Paweł Biały
sekretariat@instytutodo.pl

ROD a Administrator Danych Osobowych
Charakterystyka danych osobowych w ROD
Dokumentacja przetwarzania danych
Powołanie ABI w ROD
Zbiory danych osobowych w ROD – jak je
identyfikować
Reforma danych osobowych – nowe Ogólne
Rozporządzenie UE a ROD
Odpowiedzialność
ROD
za
naruszenie
przepisów ochronie danych osobowych
Bezpieczeństwo danych osobowych
Cena szkolenia do ustalenia.

+48 601 079 454
+48 504 258 463

www.instytutodo.pl

www.dane-osobowe.org.pl

Prawnicy dla biznesu | Eksperci ds. Danych Osobowych oraz Ochrony Własności Intelektualnej
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

