
 

 

WARSZTAT RODO Z ANALIZY RYZYKA, AUDYTÓW I DPIA 
 

 
INFORMACJE O SZKOLENIU:  

Zapraszamy Państwa na warsztat dotyczący przeprowadzenia analizy ryzyka, wykonania audytów 

bezpieczeństwa informacji oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Szkolenie będzie doskonałym 

warsztatem dla osób, które profesjonalnie zajmują się ochroną danych osobowych.  

 

 

CELE I KORZYŚCI: 

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej przeprowadzania analizy ryzyka, 

wykonywania audytów bezpieczeństwa informacji oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).  

Dokumenty, które otrzymają uczestnicy: 

1) Schemat przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji; 

2) Checklista zgodności z RODO; 

3) Wzór Oceny Skutków dla Ochrony Danych (DPIA); 

4) Przykładowy raport z audytu bezpieczeństwa informacji. 

 

PROGRAM: 

1. Wstęp - Podejście oparte na ryzyku 

1) Analiza Ryzyka 

2) Metody przeprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem 

3) Ocena skutków dla ochrony danych 

4) Kiedy przeprowadzenie oceny skutków jest wymagane? 

2. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) 

1) Co powinno znajdować się w DPIA? 

2) W jaki sposób przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych? 

3) Jak dostosować wyniki DPIA do funkcjonowania organizacji – rekomendacje po wykonanej ocenie 

4) Omówienie wzoru DPIA 

5) Praktyczne uzupełnianie dokumentacji 

3. Audyt Ochrony Danych Osobowych 

1) Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania 
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2) Harmonogram audytu 

3) Audyt – cechy audytu wg ISO 

4) Schemat audytu 

5) Jaki powinien być audytor? 

6) Audyt a sprawdzenie doraźne 

4. Analiza ryzyka 

1) Praktyczne metody identyfikowania podatności, istotnych dla zagrożeń uwzględnianych przy analizie 

ryzyka RODO 

2) Formułowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonej analizy ryzyka  

3) Konsultacje z organem nadzorczym jako element analizy ryzyka 

5. Przeprowadzenie analizy ryzyka – warsztat 

1) Ćwiczenia praktyczne z przeprowadzania analizy ryzyka 

2) Ćwiczenia praktyczne z identyfikacji zasobów i zabezpieczeń 

3) Identyfikacja składowych ryzyka 

4) Ocena ryzyka 

5) Zagrożenia i błędy związane z identyfikacją i oceną ryzyka 

 

 

ADRESACI: 

Pracownicy administracji samorządowej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, 

organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. 

 

PROWADZĄCA:  

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur 

w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji, kontroli 

zarządczej, na co dzień rozwiązując nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i administracji publicznej. 

Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem 

zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych 

rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień 

rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt 

tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu 

prawa, rachunkowości, ekonomii oraz ponadto absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie 

Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji. Świadczy profesjonalne usługi doradcze z tego zakresu. Przeprowadza audyty po 

kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polce.  



 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Warsztat RODO z analizy ryzyka, audytów i DPIA 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
11 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków 
Magdalena Stawiarska, Kierownik zespołu ds. szkoleń 
tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl  
do 8 lutego 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:szkolenia@mistia.org.pl
http://www.mistia.org.pl/

