Dane osobowe w spółkach komunalnych

Dane osobowe i ich przetwarzanie
Przetwarzanie danych osobowych to operacje na tych danych w wersji tradycyjnej-papierowej lub
informatycznej (komputerowej), a w praktyce np. kserowanie, notowanie, segregowanie, aktualizowanie,
przesyłanie, edytowanie, archiwizowanie, prowadzenie akt osobowych, rejestrów, sprawozdań itd.
Administratorem Danych Osobowych z mocy prawa jest np. jednostka organizacyjna, spółka, fundacja
czyli każdy, kto decyduje o tym, jakie dane osobowe są wykorzystywane. Nie ma znaczenia, czym zajmuje
się firma (branża, profil) oraz w jaki sposób prowadzi działalność (tradycyjnie, internetowo).

Odpowiedzialność prawna i kary za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych
Odpowiedzialności podlegają Administratorzy Danych Osobowych, którzy:


udostępniają lub umożliwiają dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym np. pracodawca
pracownikom bez stosownych upoważnień,
naruszają obowiązek zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przed
uszkodzeniem, przed zniszczeniem,
nie dopełniają obowiązku informowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach.




Przepisy umożliwiają wszczęcie postępowania i przeprowadzenie kontroli przez inspektorów Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wystarczy skarga pracownika lub klienta do PiP lub GIODO.
W ciągu kilkunastu miesięcy zacznie obowiązywać w Polsce nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych, na podstawie którego organ nadzorczy będzie mógł nakładać kary finansowe do
20.000.000 EUR, a w przypadku firm do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego
roku obrotowego, przy czym zastosowanie będzie miała kwota wyższa.

Możemy pomóc! Nasza oferta





Przeprowadzenie audytu w spółce komunalnej,
Przygotowanie określonej przepisami prawa dokumentacji dedykowanej dla konkretnego
przedsiębiorcy,
Podjęcie współpracy w ramach outsourcingu usług ABI,
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w spółkach komunalnych

Celem szkolenia jest przybliżenie wiedzy z zakresu
ochrony danych osobowych w jednostkach
komunalnych. Szkolenie skierowane jest do
pracowników, dyrektorów, kadry zarządzającej,
administratorów bezpieczeństwa informacji.
Podczas szkolenia kładziemy nacisk na praktyczne
przedstawienie wiedzy niezbędnej do zgodnego z
prawem przetwarzania danych osobowych.
Cena szkolenia grupowego uzgadniana
indywidualnie z każdym przedsiębiorcą.

jest

 Charakterystyka
danych
osobowych
w jednostce komunalnej
 Kiedy i jakie dane można zbierać od klienta
 Rola i zadania pracownika w procesie
przetwarzania danych
 Jakie upoważnienia przekazać pracownikowi
 Jak w praktyce zapobiegać możliwościom
złożenia skargi do GIODO przez klienta
 Jak zwiększyć efektywność przetwarzania
danych osobowych w praktyce
 Nowe Ogólne Rozporządzenie UE – jak się
przygotować

dr Agnieszka Stępień
dr Paweł Biały

sekretariat@instytutodo.pl

Program Szkolenia

+48 601 079 454
+48 504 258 463

www.instytutodo.pl

www.dane-osobowe.org.pl
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