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w 16 krokach
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Wprowadzenie

Cztery typowe problemy z prawem ochrony danych
1. Zainwestowanie zbyt dużych kwot pieniędzy
2. Jedynie udawanie zgodności (np. skopiowane szablony)
3. Brak jakichkolwiek działań
4. Zapłata kary, odszkodowania lub utrata reputacji

Wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) 
i wysokimi karami za naruszenia prywatności, ochrona danych stała 
się kolejnym obszarem budzącym niepokój. Większość spółek dzieli 
się na cztery grupy, które albo:

1) zainwestowały zbyt duże kwoty pieniędzy; 
2) tylko udają zgodność, podejmując ryzyko niespodziewa-

nych naruszeń; 
3) nie podjęły żadnych działań, nie mając jeszcze żadnych pro-

blemów lub naruszeń; 
4) doświadczyły już negatywnych konsekwencji niezgodności 

(np. nałożenie kary, wypłata odszkodowania, utrata repu-
tacji lub zaufania). 

Ten kurs ma na celu zmianę tej sytuacji. Prawda jest taka, że ani 
nie musisz inwestować zbyt wiele, ani się niepokoić. Nie musisz na-
wet spędzać nad tym zbyt dużo czasu. Oferuję najbardziej efektywną 
metodę, jaką znam. Wszystko, czego potrzebujesz, to wsparcie za-
rządu, czas, zasoby i co najważniejsze: profesjonalne podejście. 
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Wykonujesz wszystkie kroki, ucząc się przy tym. Skromnie udzielam 
wskazówek, jak to zrobić.

Cztery korzyści z tego kursu
1. Nie musisz inwestować zbyt wiele
2. Nie musisz niepokoić się o prawo prywatności
3. Nie musisz spędzać nad tym zbyt dużo czasu
4. Otrzymasz najbardziej efektywną metodę, jaką znam

Pomogę ci lepiej wykorzystać to, co już osiągnąłeś. Jeśli uwa-
żasz, że twój poziom zgodności jest akceptowalny, ale nadal mar-
twisz się o incydenty i naruszenia ochrony danych – to jest okazja do 
osiągnięcia pewności, której zawsze chciałeś.

Cztery założenia tego kursu
1. Osiągasz zgodność, a nie tylko słuchasz o zgodności
2. Ten kurs jest dla każdej organizacji
3. Nie będziesz eksperymentować, ale unikać błędów 
4. Nie otrzymujesz jedynie narzędzi lub wiedzy, ale wy-

konujesz kroki

W tym kursie nie będziesz uczyć się przez czytanie, lecz przez 
działanie. Chcę, żebyś osiągnął zgodność, a nie o niej dyskutował. 
Prywatność dotyka prawie wszystkich czynności biznesowych. Jest 
tak wiele umiejętności, że nie masz czasu ani na naukę teorii, ani na 
uczenie się przez eksperymentowanie na swojej firmie.

Nie ma znaczenia, czy pracujesz dla biznesu, fundacji czy instytucji 
państwowej. Nie ma również znaczenia, czy jesteś samozatrudniony, 
pracujesz dla średniego przedsiębiorstwa, czy dla międzynarodowej 
grupy kapitałowej – omówimy wszystkie znane problemy.

Większość kursów i materiałów dotyczących prywatności do-
starcza ci albo wiedzę, albo narzędzia, z których musisz nauczyć się 
korzystać. Popełniasz wiele błędów, zanim osiągniesz jakąkolwiek 
pewność.

Omówię niezbędne etapy, w których przygotujesz, zidentyfiku-
jesz, ocenisz, wdrożysz i zastosujesz zasady ochrony danych w swojej 
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firmie. Otrzymasz zasób, aby zebrać w jednym miejscu jak najwięcej 
informacji. 

Ukończenie wszystkich kroków sprawi, że twój poziom zgod-
ności będzie wyższy niż 99% firm. Nie udzielam tu porad prawnych 
ani nie wykonuję twojej pracy, ale dzielę się swoim praktycznym 
doświadczeniem, aby ułatwić ci przestrzeganie przepisów. 

Cztery elementy tego kursu
1. Standard RODO, najwyższy standard ochrony danych
2. A–Z: fazy wdrożenia i utrzymania w 16 krokach
3. Praktyczne przykłady, jak wdrożyć wymogi RODO
4. Listy kontrolne i szablony, aby jak najbardziej ułatwić 

ci pracę

Na tym kursie opieramy się na standardzie RODO, dzięki czemu 
stworzysz solidny system ochrony danych, akceptowany na całym 
świecie. Nie omawiamy lokalnych przepisów, ale przybliżę ci, kiedy 
i jak je wdrożyć. 

Podaję wiele praktycznych przykładów i opisuję wiele typowych 
procesów, zasobów, podatności i zabezpieczeń. Otrzymasz przykład, 
jak wygląda końcowy raport z audytu, co znacznie ułatwi wypełnie-
nie twojego.

Dla czytelników tej publikacji dostępne są wersje edytowane 
GC szablonów – część 1 i 2 (rozwiązania dla zgodności z prawem 
ochrony danych osobowych).

Publikacja ma przejrzystą strukturę, więc z łatwością zoba-
czysz i znajdziesz punkty, które omawiamy. Zawsze, gdy w ramach 
systemu ochrony danych musisz zrobić krok, otrzymasz listę kon-
trolną, aby upewnić się, że robisz wszystko, co trzeba. Przejdźmy 
od razu do pracy!
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