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REJESTRACJA

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) planuje kontrole przedsiębiorców pod kątem przetwarzania danych osobowych w ramach
rekrutacji oraz za pomocą monitoringu wizyjnego. Szkolenie umożliwi weryfikację prawidłowości stosowania RODO w tych obszarach oraz
właściwe przygotowanie do kontroli w oparciu o najnowsze wytyczne w zakresie stosowania przepisów RODO. W programie szkolenia
zostały uwzględnione najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od maja 2019 r. oraz wnioski wynikające z kary finansowej nałożonej
przez UODO.

1. Ochrona danych osobowych jako proces. Co się zmieniło
przez rok obowiązywania RODO?
‒ Jak przebiega reforma: nowelizacje przepisów

polskiego prawa, nowe wytyczne i interpretacje
przepisów wydane po 25 maja 2018 r.

‒ Jak efektywnie wdrażać i wzmacniać ochronę danych
osobowych z korzyścią dla całego przedsiębiorstwa?
Doświadczenie praktyka po pierwszym roku
wdrażania RODO.

2. Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych
‒ Na co Urząd zwróci szczególną uwagę podczas

kontroli zaplanowanych na 2019 rok?
‒ Jak wygląda kontrola UODO w firmie?
‒ Omówienie kary finansowej nałożonej przez UODO

3. Rekrutacja zgodna z RODO krok po kroku
‒ Jak zgodnie z prawem przetwarzać CV i list

motywacyjny bez pisemnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych?

‒ Tworzenie bazy kandydatów dla potrzeb przyszłych
rekrutacji.

‒ Jak efektywnie przekazywać informację o przetwa-
rzaniu danych osobowych kandydatom?

4. RODO w świecie cyfrowym
‒ Obowiązki RODO w rekrutacji elektronicznej:

• Jak przetwarzać dane osobowe pozyskane
w rekrutacji elektronicznej? (Facebook,
LinkedIn, Pracuj.pl).

• Elementy formularzy rekrutacyjnych
i kontaktowych wymagane przepisami RODO.

‒ Strony WWW zgodne z przepisami RODO
• Jakie elementy koniecznie muszą znaleźć się

na stronie WWW? Polityka prywatności;
RODO a informacja o plikach cookies; RODO a
zgoda na e-marketing według nowych
przepisów. Obowiązki informacyjne.

‒ Ochrona przed wyłudzeniami danych osobowych
w firmie.

5. Monitoring pracowników zgodny z RODO
‒ Kiedy monitoring jest dozwolony? Jakie jego formy są

zakazane?
‒ Wszystkie obowiązki pracodawcy w zakresie

przetwarzania danych osobowych za pomocą
monitoringu wizyjnego.

‒ Monitoring poczty elektronicznej oraz aktywności
pracowników w internecie.

‒ Monitoring pojazdów służbowych.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szymon Goździk
Prawnik, doktorant UWr, specjalista ds. ochrony danych osobowych, IODO

Prawnik w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki. Doktorant w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego na
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca UWr w dziedzinie prawa
gospodarczo publicznego. Doświadczony doradca zarządów spółek polskich z krajowym i zagranicznym kapitałem
w obszarze ochrony danych osobowych, w tym zagadnień związanych z RODO (samodzielny audytor RODO,
inspektor ochrony danych osobowych).

https://bso-group.com/kontrola-rodo-w-firmie/


