PROGRAM
„RODO W PRAKTYCE DZIAŁANIA FIRM BROKERSKICH
– prawa i obowiązki, postępowanie w przypadku naruszeń, odpowiedzialność”
9:30 – 10:15 Co musisz wiedzieć o RODO i czy mnie to dotyczy?
Wprowadzenie do tematyki konferencji
▪
▪
▪
▪
➢
➢

Przyczyny i cele wprowadzonych reform w zakresie ochrony danych
Zasady przetwarzania danych osobowych w RODO
Podstawy przetwarzania danych osobowych w RODO
Kluczowe zmiany i nowosci
Nowe prawa włascicieli danych osobowych
Nowe obowiązki Administratorow Danych Osobowych i Procesora

Teresa Grabowska - prezes TG Doradztwo i Zarządzanie
10:15 – 10: 45 Obowiązek zgłaszania naruszeń (incydentów) do organu nadzoru.
▪
▪
▪
▪

Co to jest naruszenie ochrony danych i jakie są rodzaje naruszen
Kiedy ADO stwierdza naruszenie i kiedy trzeba zgłosic naruszenie
Skutki braku zgłoszenia
Procedura/instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony
danych

Teresa Grabowska - prezes TG Doradztwo i Zarządzanie
10:45 – 11.15 Profilowanie zgodne z RODO
▪ Mechanizm profilowania
▪ Profilowanie a zautomatyzowane podejmowanie decyzji
▪ Profilowanie danych przez brokera – podstawy prawne, obowiązki
informacyjne.
Bogusława Pilc – radca prawny, były długoletni dyrektor Departamentu
Inspekcji w Urzędzie Nadzoru, Inspektor Ochrony Danych
w Ministerstwie
11:15 – 11:30 PRZERWA
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11:30 - 12: 15 Sankcje i odpowiedzialność w związku z naruszeniem RODO.
▪
▪
▪

administracyjne kary pienięzne
odpowiedzialnosc karna, cywilna, dyscyplinarna pracownikow
nałozone kary za granicą i w Polsce

Bogusława Pilc – radca prawny, były długoletni dyrektor Departamentu
Inspekcji w Urzędzie Nadzoru, Inspektor Ochrony Danych
w Ministerstwie
12:15 – 13:00 Jak przygotować się na ewentualną kontrolę UODO.
▪
▪
▪
▪

przebieg i zakres kontroli
uprawnienia kontrolującego
jakie dokumenty powinnismy miec wdrozone i przygotowane
przygotowanie pod kątem organizacyjnym

Bogusława Pilc – radca prawny, były długoletni dyrektor Departamentu
Inspekcji w Urzędzie Nadzoru, Inspektor Ochrony Danych
w Ministerstwie
13:00 -13:30 Fakty i mity o RODO – jak sobie z nimi radzić?
Częste pytania
Teresa Grabowska - prezes TG Doradztwo i Zarządzanie
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PRELEGENCI
Teresa Grabowska - Prezes firmy TG Doradztwo i Zarządzanie
świadczącej usługi dla podmiotów rynkowych w zakresie
wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
audytu powdrożeniowego oraz pomoc w przygotowaniu firm do
uzyskania certyfikacji. Prowadzi szkolenia dla firm i szeroko
pojętych organizacji gospodarczych w zakresie ochrony danych
osobowych oraz warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych
Manager z ponad 30-letnim doswiadczeniem zawodowym, w tym 20-letnim stazem na
wysokich stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych, tj. banki i firmy
ubezpieczeniowe. Od 1998 do 2009 była w zarządach zakładow ubezpieczen
majątkowych i zyciowych. Z sukcesem kierowała projektami takimi jak organizacja od
podstaw nowych firm ubezpieczeniowych czy fuzja zakładow ubezpieczen na zycie.
Dlatego prowadzona od 2010 r. firma TG-Doradztwo i Zarządzanie wyspecjalizowała się
w doradztwie dla sektora ubezpieczeniowego oraz firm IT. Obecnie zakres działan został
rozszerzony rowniez o inne branze i aktualne dla klientow tematy.
Teresa Grabowska wspołpracuje z wyzszą uczelnią, prowadzi wykłady, seminaria oraz
publikuje artykuły w prasie branzowej.

Bogusława Pilc - radca prawny, były wieloletni Dyrektor
Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych.
Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację
prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do
prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji
publicznej.
Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych
osobowych i informacji niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łodzkim, Uniwersytecie im.
Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie, Akademii Leona Kozminskiego w
Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (…) oraz autorka wielu opracowan i artykułow
związanych z ochroną danych osobowych.
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