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OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH  W  HR   
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Dla kogo przeznaczone jest szkolenie 
 
 

 Szkolenie jest przeznaczone dla: 
o właścicieli firm 
o specjalistów HR 
o specjalistów ds. rekrutacji 
o innych osób, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych kandydatów do pracy i pracowników 
 
 

 
 
Korzyści dla uczestników  
 
 

 Nowe kwalifikacje zawodowe  
 Niezbędna wiedza w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i 

pracowników 
 Szczegółowe informacje na temat zmian w przepisach z branży HR 
 Wzorce wymaganej dokumentacji 
 Materiały dydaktyczne 
 Bezpłatny parking 
 Poczęstunek i lunch   
 Certyfikat ukończenia szkolenia 

 
 

 
 
Forma szkolenia  
 
 

 Prezentacja  
 Ćwiczenia  
 Warsztaty z dokumentacją  
 Sesja pytań i odpowiedzi  

 
 

 
 
Lokalizacja szkolenia 
 
 

 Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 
15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt    
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Harmonogram szkolenia         
 
 

 
8.30-9.00  

 Rejestracja i poranna kawa  
 
9.00-10.30  

 Wstęp 
 Przepisy regulujące ochronę danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników: 

RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r., Kodeks pracy i inne 
 Zakres obowiązywania przepisów 
 Definicje i pojęcia przepisów RODO 
 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych 
 Administrator, podmiot przetwarzający, współadministrator - jak ustalić rolę podmiotu i 

związane z nią obowiązki? 
 Inspektor Ochrony Danych 

o Kiedy trzeba go wyznaczyć? 
o Jakie zadania spoczywają na Inspektorze? 

10.30-10.45  

 Przerwa kawowa 

10.45-12.15  

 Najważniejsze obowiązki związane z przetwarzaniem danych pracowników – cz. 1 
 Ochrona danych osobowych w rekrutacji 

o Zmiany w obowiązujących przepisach 
o Obowiązek informacyjny i podstawy prawne przetwarzania danych 

kandydata do pracy 
o Jakich danych można żądać od kandydata do pracy? 
o Współpraca z agencjami i portalami rekrutacyjnymi 

 Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu 
o Zmiany w obowiązujących przepisach 
o Obowiązek informacyjny i podstawy prawne przetwarzania danych 

pracownika 
o Jakie dane pracownika można przetwarzać? 
o Monitoring pracowniczy – kiedy i w jakiej formie możliwy? 
o Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 
o Związki zawodowe a dane osobowe pracownika 

 Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych 

12.15-13.00  

 Przerwa obiadowa  
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13.00-14.30  

 Najważniejsze obowiązki związane z przetwarzaniem danych pracowników – cz. 2 
 Okres przechowywania danych osobowych – do kiedy mogę przechowywać dokumenty  

kadrowe? 
 Naruszenie ochrony danych osobowych 

o Jak ustalić, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych? 
o Przykłady naruszeń 
o Kogo zawiadomić o naruszeniu? 
o Jak zgłosić naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 
 Realizacja praw osób, których dane dotyczą – kandydat do pracy i  pracownik chcą 

zrealizować swoje prawa  

14.30-14.45  

 Przerwa kawowa  

14.45-16.15  

 Najważniejsze obowiązki związane z przetwarzaniem danych pracowników – cz. 3 
 Konsekwencje naruszenia przepisów RODO 
 Kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 Sesja pytań i odpowiedzi. 
 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.  
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    Prowadzący 
 
 

 
 

 

 
 
Małgorzata Topyła  
Radca prawny  
 
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 
Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując 
się m.in. prawem podatkowym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, 
prawem ochrony danych osobowych oraz reklamy i marketingu, a także obsługą spółek. Prelegentka 
wielu szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych, od wielu lat zajmująca się także bezpośrednią 
obsługą Klientów. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, 
specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowym 
technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje 
światowe działające na polskim rynku. Innowacyjność rozwiązań wspiera dużym doświadczeniem oraz 
wysokimi standardami obsługi Klientów. 

 


