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ZRBS/18/2018

Warszawa, dnia 01 lutego 2018 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się terminem (25 maja 2018 r.) bezpośredniego obowiązywania w
Polsce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych - RODO) ,ZRBS proponuje Państwu szkolenie: „Praktyczne aspekty wdrożenia RODO
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).’’
W odróżnieniu od dotychczasowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych
(obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych), RODO ma bezpośrednie zastosowanie, a
regulacje prawa krajowego zostaną jedynie uzupełnione o kwestie, które RODO pozostawia
ustawodawcy krajowemu (m.in. struktura działania krajowego organu ochrony danych), bądź
dostosowane do RODO w niezbędnym zakresie (projektowane zmiany przepisów prawa krajowego, w
tym m.in. ustawy Prawo bankowe).
RODO dla banków spółdzielczych oznacza m.in.:
- opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanych procedur ochrony danych osobowych (instrukcji),
- analizę danych na temat klientów posiadanych przez bank m.in. w zakresie rodzaju, zakresu oraz
sposobu przetwarzanych danych (zasada adekwatności przetwarzania danych i minimalizmu
przetwarzania danych),
- wprowadzenie nowych wzorów w zakresie spełniania obowiązków informacyjnych, zgłaszania
naruszeń ochrony danych osobowych, przenoszalności danych itd.,
- wprowadzenie nowych wzorów postanowień (klauzul) w umowach z dostawcami (podmiotami
przetwarzającymi),
- przygotowanie do stosowania zupełnie nowych uprawnień: prawo do bycia zapomnianym, prawo
do przenoszalności danych, a także nowych zasad w zakresie profilowania danych,
- nowe obowiązki z oceną skutków przetwarzania danych,
- dotkliwe sankcje w przypadku niedopełnienia obowiązków związanych z RODO.

Harmonogram szkoleń:
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 Program szkolenia:
Szkolenie bazuje na gruntownej analizie przyjętych uregulowań w RODO (analizowanych jeszcze na
etapie prac legislacyjnych w ramach Unii Europejskiej) oraz dotychczasowych doświadczeniach ZBP
zdobytych w ramach prowadzonej interdyscyplinarnej grupy roboczej ds. RODO, która w trakcie
ponad półtorarocznych prac (wrzesień 2016 – styczeń 2018) opracowała projekt kodeksu
postępowania RODO, którego celem jest wsparcie banków we właściwym stosowaniu RODO z
uwzględnieniem cech przetwarzania danych osobowych w sektorze bankowym i dopasowanie
obowiązków banków do wymogów odnoszących się do ryzyka naruszenia praw i wolności osób
fizycznych, jakie może nieść przetwarzanie ich danych osobowych.
Szkolenie w odróżnieniu od wielu oferowanych aktualnie na rynku nie ma charakteru
teoretycznych rozważań nad przepisami bądź komercyjnego oferowania usług kancelarii i
podmiotów wdrażających. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na praktyczny
aspekt wdrożenia RODO z punktu widzenia perspektywy banku, w szczególności nie tylko poprzez
przełożenie przepisów RODO na konieczne zachowanie banku, ale także poprzez zaprezentowanie
uczestnikom proponowanych wzorów niektórych dokumentów m.in. wzorów powiadomień w
przypadku naruszeń, wzoru klauzul do umów z dostawcami, zestawień zakresu danych podlegających
przenoszalności i zestawień zakresu informacji przekazywanych klientowi
Ramowa agenda szkolenia:
A. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
I. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
II. Podstawy prawne przetwarzania danych i warunki pozyskiwania zgody
III. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
IV. Obowiązek informacyjny
V. Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą
VI. Prawo do sprostowania danych
VII. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
VIII. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
IX. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania
X. Prawo do przenoszenia danych
XI. Prawo sprzeciwu
XII. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych
XIII. Profilowanie oraz zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych
XIV. Powierzenie przetwarzania - klauzule umów z dostawcami
XV. Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych
XVI. Ocena skutków przetwarzania danych
B. Projektowane zmiany w przepisach prawa krajowego tj. nowa ustawa o ochronie danych
osobowych i ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, która
zmienia sto kilkadziesiąt aktów prawnych, w tym m.in. ustawę Prawo bankowe
C. Wpływ RODO na tajemnice bankową (tajemnice prawnie chronione), w szczególności na
zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową.
 Jakie korzyści uzyskasz poprzez udział w szkoleniu?
W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe kwestie związane z wdrażaniem RODO w banku
spółdzielczym, w tym z koniecznością zmian w aktualnie obowiązujących w banku regulacjach
dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowania nowych wzorców informacyjnych i
postanowień umownych oraz zakresów danych podlegających udostępnianiu lub przenoszeniu.
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 Komu rekomendujemy szkolenie?
Władzom Banku, Pracownikom działów operacyjnych i biznesowych oraz obsłudze prawnej.
 Jak przebiega szkolenie?
Zajęcia są prowadzone w formie wykładu. Po szkoleniu możesz korzystać ze wsparcia trenera
(kontakt mailowy przez 14 dni od zakończenia szkolenia) materiały w pliku pdf.
 Kto prowadzi szkolenie?
Tadeusz Białek- doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków
Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym.
Uczestnik prac legislacyjnych dotyczących wdrażania RODO zarówno na poziomie Unii Europejskiej (w
ramach Europejskiej Federacji Bankowej i bezpośrednio z ramienia Związku Banków Polskich) oraz na
poziomie krajowym (projekt ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Przepisy wprowadzające
ustawę o ochronie danych osobowych).
Prowadzący od czerwca 2016 roku grupę interdyscyplinarną ds. RODO w ramach Związku Banków
Polskich. Koordynator i jeden ze współautorów Kodeksu postępowania RODO, który podlega
aktualnie procedurze zatwierdzania przez GIODO.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.
Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu i przerwy kawowej.
Koszty podróży pokrywane są przez Bank delegujący.

Miejsca szkoleń:
Bydgoszcz: Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz;
Kraków: miejsce szkolenia zostanie podane w terminie późniejszym;
Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;
Lublin: PZMot ul. B. Prusa 8;
Rzeszów: Hotelu Alabaster, ul. Ks. Stafieja 8 (boczna ul. Trembeckiego) 35-234 Rzeszów;
Wrocław: Hotel Vega, ul. Grabiszyńska 251, Wrocław;
Olsztyn: sala konferencyjna BPS, sala 101, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 32.

Zgłoszenia:
Uprzejmie proszę o przesyłanie zgłoszeń przez stronę internetową http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/
lub e-mail na poszczególne adresy, adekwatnie do miejsca szkolenia:








Wrocław – Tel.: 698 635 057, email: wroclaw@zrbs.pl
Kraków - Tel.: 698 635 071, email: romanska@zrbs.pl
Bydgoszcz - Tel/fax.: 52 323 52 52, email: zwrewb@wp.pl
Warszawa - Tel/fax: 22 629 52 65, email: glogowska@zrbs.pl
Olsztyn - Tel/fax: 89 521 81 25, email: olsztyn@zrbs.pl
Lublin- Tel.: 698 635 082, email: olszewski@zrbs.pl
Rzeszów - Tel.: 698 635 083, email: szymanski@zrbs.pl
SERDECZNIE ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Huzior
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
RODO
Nazwa Banku:

……………………………………………………………….
Ulica:

Nazwa i adres
Banku Spółdzielczego

……………………………………………………………….
Poczta:

……………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………….
Telefon
Faks
Email
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Temat: „Praktyczne aspekty wdrożenia RODO (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).’’
23 lutego
28 lutego
15 marca
16 marca
28 marca
29 marca
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Zgłaszamy udział następujących osób:
L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

