XVI Ogólnopolskie warsztaty metodyczne
dla kierowników Działów Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw
Kraków 12-14 września 2018 r.
harmonogram zajęć

Środa, 12 września 2018 r.
10.00-10.30

Serwis powitalny, rejestracja uczestników

10.30 - 11.00

Rozpoczęcie szkolenia, prezentacja celów spotkania, sprawy
organizacyjne.

11.00 - 13.15

Planowanie działalności doradztwa rolniczego a potrzeby
edukacyjne klientów.

13.15 - 14.00

Obiad

14.00 - 15.30

Diagnoza potrzeb edukacyjnych klientów doradztwa rolniczego.
Źródła danych, metody, narzędzia.

15.30 - 15.45

Serwis kawowy

15.45 - 18.00

Aktualne problemy doradztwa rolniczego. Informacja o zadaniach
przewidzianych do realizacji do końca 2018 r.

18.15

Kolacja

Czwartek, 13 września 2018 r.
8.00 - 8.30

Śniadanie

8.30 - 10.00

Informacje wprowadzające na temat zmian w ochronie danych
osobowych
 Zmiany w definicjach
 Zakres podmiotowy RODO i zakres przedmiotowy RODO
 Zasady ochrony danych
 Rozliczalność danych osobowych

10.00 - 10.30

Serwis kawowy

10.30 - 12.00

Warunki dopuszczalności przetwarzania danych, w tym:


Podstawa przetwarzania danych



Cel przetwarzania danych

 Udostępnienie danych osobowych
12.00 - 12.15

Przerwa

12.15 – 13.45

Prawa osób, których dane dotyczą:
 Realizacja prawa do bycia zapomnianym
 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i podlegania decyzjom
podejmowanym w sposób automatyczny
 Prawo dostępu do danych
 Prawo do kopii danych
 Prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 Prawo do sprostowania danych

Obowiązki informacyjne Administratora danych.
13.45 – 14.30

Obiad

14.30 - 16.00

Inspektor Ochrony Danych:
 obligatoryjne wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

 wymagania dla osoby będącej Inspektorem Ochrony Danych,
 obowiązki i umocowanie Inspektora Danych Osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych:
 Bezpieczeństwo przetwarzania
 Obowiązki notyfikacyjne
16.00 – 16.15

Przerwa – serwis kawowy

16.15 – 17.45

Zmiany w polskich przepisach i inne projektowane regulacje
 ustawa o zmianie ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia 2016/679
 ustawa o ochronie danych osobowych

18.00

Kolacja

Piątek, 14 września 2018 r.
7.30 - 8.00

8.00 - 9.30

9.30 - 9.45

9.45 - 11.15

Śniadanie

Powierzenie przetwarzania danych
 Kwalifikacje podmiotu, któremu powierza się przewarzanie danych
 Zapisy w umowie powierzenia
 Odpowiedzialność podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie
danych
Serwis kawowy

Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania.
Odpowiedzialność za naruszenia przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych:
 sankcje cywilne oraz administracyjne, w tym prawo do odszkodowania,


kary pieniężne
uprawnienia naprawcze organu nadzorczego

11.15 - 11.30

Serwis kawowy

11.30 - 13.00

Praktyczne aspekty wynikające z RODO. Przygotowanie rejestru
czynności przetwarzania. Polityka ochrony danych. Przygotowanie
wzorcowych zapisów powierzenia przetwarzania danych.
Przygotowanie klauzul informacyjnych.

13.00 - 13.30

Obiad

13.30 - 15.30

Praktyczne aspekty wdrażania RODO w doradztwie rolniczym.
Dyskusja i pytania.

Kraków, 2 sierpnia 2018 r.

