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Poznań, 11 czerwca 2018 r. 

OFERTA 

Szkolenie e-learningowe RODO 

Podstawa 

prawna 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych, zwane dalej RODO), które ma na celu ujednolicenie przepisów na 

terenie całej Unii Europejskiej.  

Obowiązek zastosowania się do wytycznych RODO mają wszystkie podmioty, 

które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych, tj. pracowników 

oraz klientów. Podmioty te zobowiązane są do poinformowania swoich 

pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO. 

  

Zakres oferty 

Przygotowane szkolenie z RODO adresowane jest do wszystkich podmiotów 

(ich pracowników), w celu zapoznania ich z najważniejszymi zmianami 

w przepisach dotyczących: 

 ochrony danych osobowych,  

 ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych,  

 nowej roli inspektora ochrony danych, 

 nowych zadań i uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

  

Treść szkolenia 

Treść szkolenia podzielona została na bloki tematyczne, które mogą być 

realizowane przez uczestnika w dowolnej kolejności i czasie.  

 Wstęp – o RODO   

 Inwentaryzacja danych 

 Powierzenie danych 

 Podstawy prawne przetwarzania 

 Zabezpieczenie danych 

 Dokumentacja przetwarzania danych 

 Privacy by default 

 Ocena skutków dla ochrony 

danych 

 Profilowanie 

 Dane osobowe dzieci 

 Zarządzanie incydentami 

 Inspektor ochrony danych 

 
Łączny czas potrzebny na zapoznanie się z wszystkimi blokami 

tematycznymi wynosi około 30 minut. 

 
 

Wymagania 

techniczne 

Szkolenia dostępne są na platformie zainstalowanej na serwerze naszej Firmy, 

do skorzystania z nich wystarczy komputer z zainstalowaną przeglądarką 

internetową. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny login i hasło dostępu 

do kursu, a po zakończeniu szkolenia przesłany zostanie imienny certyfikat 

zaświadczający o ukończeniu kursu. 
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Zalety szkolenie 

e-learningowego 

 Możliwość zapoznania pracowników z nowymi przepisami prawa oraz 

obowiązkami z nich wynikającymi, bez potrzeby wyjazdu na całodniowe 

szkolenie stacjonarne 

 Dostosowanie tempa nauki do własnych preferencji oraz aktualnych 

potrzeb 

 Opcja powrotu do poprzednio zakończonych bloków szkolenia 

 Dostęp do forum umożliwiającego zadawanie pytań, nawet kilka miesięcy 

po zakończeniu szkolenia 

 Test online sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy.  

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pod adresem: m.zytkowiak@ratioplus.pl 

 

Z poważaniem 

Maciej Żytkowiak 
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3 | S t r o n a  
 

Widok platformy e-learningowej z fragmentem zawartości  

 

Przykładowe ekrany szkoleniowe: 
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