Warsztaty – RODO dla NGO
Prowadzący: Piotr Wódkowski
Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i przedstawicielek
regionalnych NGO w zakresie prawidłowego udziału w procesach stanowienia prawa. Uczestnicy warsztatów
dowiedzą się m.in.
• jak uporządkować procesy przetwarzania danych w organizacji pozarządowej
• jak zgodnie z RODO przestrzegać praw osób, których dane przetwarzamy
• w jaką dokumentację musi wyposażyć się każde NGO
• na jakie rzeczy w RODO możemy mieć wpływ i w jakich obszarach warto dążyć do zmiany

Program warsztatów
14.05.2018
I. MODUŁ TEORETYCZNY – 08.30-11.30
1.

Wprowadzenie
a)

Informacje o projekcie, w ramach którego odbywa się warsztat (prezentacja)

b) Informacje o warsztacie i jego celach
2.

Przedstawienie uczestników i wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas warsztatów

3.

Proces stanowienia prawa
a)

Rodzaje aktów prawnych i ich hierarchia

b) Podmioty wpływające na proces tworzenia prawa
4.

Sposoby wpływania na proces tworzenia prawa
a)

Konsultacje społeczne i publiczne

b) Lobbing
c)

Rzecznictwo

Przerwa kawowa 10.00-10.15
II. MODUŁ PRAKTYCZNY część pierwsza – 11.30-15:30
5.

Po co powstało RODO?
a)

Co się zmienia, a co zostaje po staremu?

b) Filozofia RODO
6.

Podstawowe pojęcia systemu ochrony danych osobowych (Dane osobowe, Administrator Danych
Osobowych, Przetwarzanie itd.)

7.

Fundamentalne zasady przetwarzania danych osobowych

8.

Podstawy prawne przetwarzania danych – czyli dlaczego zazwyczaj nie potrzebujemy zgody?

9.

Prawa jednostek i ich realizacja

10. Odpowiedzialność Administratora Danych. Dlaczego o karach mówi się zbyt dużo?
Przerwa obiadowa – 13.00-13.30.

15.05.2018
III. MODUŁ PRAKTYCZNY część druga – 08:30-11:30
11. Jak zapewnić bezpieczeństwo danych?
12. Obowiązki dokumentacyjne oraz zgłoszeniowe wobec organu nadzorczego.
a)

Powierzenie przetwarzania.

b) Pozycja Inspektora Ochrony Danych (dawny Administrator Bezpieczeństwa Informacji).
13. Jak zabrać się za wdrożenie RODO
14. Praktyczne problemy przetwarzania danych w NGO
Przerwa kawowa 10.00-10.15
IV. MODUŁ PRAKTYCZNY część trzecia – 11.30-15:30
15. Co RODO pozwala zmieniać krajowym ustawodawcom?
16. Projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych
17. Udział społeczny w stanowieniu prawa
a)

Planowanie działań rzeczniczych w odniesieniu do RODO (praca w grupach)

b) Prezentacje grup
c)

Krytyczna refleksja nad zaproponowanymi zmianami

18. Wskazanie szans i zagrożeń (analiza SWOT)
d) Odrzucenie nierealnych postulatów
e) Rozwinięcie postulatów konstruktywnych
f)

Podział zadań w ramach dalszych działań rzeczniczych

19. Zakończenie warsztatów
Przerwa obiadowa – 13.00-13.30

