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ZRBS/19/2019

Warszawa, dnia 07 lutego 2019 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego
Szanowni Państwo,
W związku z pierwszymi doświadczeniami wynikającymi z obowiązywania w Polsce RODO,
czyli 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), oraz w związku z uchwaleniem w najbliższym czasie ustawy
dostosowującej prawo polskie do RODO (tzw. ustawa RODO sektorowa), która przewiduje dokonanie
zmian w związku z RODO w ustawie Prawo bankowe, ZRBS proponuje Państwu szkolenie: „Kontrola
wdrożenia RODO oraz projektowane zmiany w ustawie RODO sektorowa.’’
Pomimo dostosowania wewnątrzbankowych procesów do bezpośrednio stosowanego RODO przed
25 maja 2018 r., wciąż wiele kwestii pozostało problematycznych i otwartych, a praktyka dotycząca
nowych rozwiązań przewidzianych w RODO dopiero się wykształca.
Ponadto w końcowych pracach legislacyjnych znajduje się procedowana wiele miesięcy tzw. ustawa
RODO sektorowa, która dostosowuje do RODO m.in. ustawę Prawo bankowe.
Trwa postępowanie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w sprawie zatwierdzenia Kodeksu
dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe, który
szczegółowo opisuje procesy dostosowawcze i wykonawcze w bankach w odniesieniu do RODO.
Dodatkowo w opublikowanym na rok 2019 planie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych
przewidziano poddanie kontroli w bankach procesów opartych na profilowaniu.
Proponowane Państwu szkolenie przybliży ww. aspekty w praktycznym aspekcie sprawdzenia
prawidłowości przyjętych rozwiązań, ale także aktualnych trendów, wykładni i przede wszystkim
nowo projektowanych przepisów (ustawa RODO sektorowa).

 Program szkolenia:
Szkolenie bazuje na gruntownie przeanalizowanej praktyce stosowania RODO w pierwszych
miesiącach jego obowiązywania oraz dotychczasowych doświadczeniach zdobytych w ramach
prowadzonej w ZBP interdyscyplinarnej grupy roboczej ds. RODO, która w trakcie ponad
półtorarocznych prac opracowała projekt kodeksu postępowania RODO, będący aktualnie w
procedurze zatwierdzania przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
Szkolenie w odróżnieniu od wielu oferowanych na rynku szkoleń w przedmiocie RODO nie ma
charakteru teoretycznych rozważań nad przepisami. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położony
zostanie na praktyczny aspekt kontroli powdrożeniowej RODO z punktu widzenia perspektywy
banku, w szczególności nie tylko poprzez przełożenie przepisów RODO na konieczne zachowanie
banku, ale także poprzez omawianie konkretnych sytuacji związanych ze stosowaniem RODO do
rożnych procesów codziennego bieżącego funkcjonowania Banku.
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 Ramowa agenda szkolenia:
A. Zmiany w przepisach prawa krajowego (ustawa RODO sektorowa)
I. Zmiany w Prawie bankowym w zakresie profilowania (katalog danych do oceny zdolności
kredytowej, wyjaśnienia, wymiana informacji o przestępstwach i wyrokach skazujących)
II. Zmiany w pozostałych ustawach (m.in. ustawa o usługach płatniczych, kodeks pracy)
B. Kodeks dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry
kredytowe
I. Istota kodeksu, zasady jego stosowania, korzyści i skutki prawne wynikające ze stosowania
II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, przykłady zastosowania, załączone wzorce
C. Praktyczne aspekty kontroli wdrożenia RODO:,
I. Podstawy prawne przetwarzania danych i warunki pozyskiwania zgody
II. Obowiązek informacyjny
III. Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą
IV. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
V. Prawo do sprostowania danych i do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania
VI. Prawo do przenoszenia danych
VII. Prawo sprzeciwu
VIII.Profilowanie oraz zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych
IX. Powierzenie przetwarzania
X. Powiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych
XI. Ocena skutków przetwarzania danych
D. Przewodniki Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Cyfryzacji (w
szczególności przewodnik dotyczący sektora finansowego i telekomunikacji)
E. RODO a tajemnica bankowa, zasada przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową w
kontekście RODO.

 Jakie korzyści uzyskasz poprzez udział w szkoleniu?
W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe kwestie związane z kontrolą (audytem) wdrożenia
RODO w banku spółdzielczym oraz spodziewanymi zmianami wynikającymi z procedowania ustawy
RODO sektorowa. Omówione zostaną również praktyczne aspekty stosowania Kodeksu dobrych
praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przewodników Grupy Roboczej ds.
Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Cyfryzacji (w szczególności przewodnika dotyczącego
sektora finansowego i telekomunikacji).

 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.
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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 (ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa RODO sektorowa).
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.
Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Cyfryzacji.

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
Koszt uczestnictwa w szkoleniu 1 osoby wynosi: 400 zł + 23% VAT.
Cena szkolenia obejmuje: koszty obiadu, przerwy kawowej i materiałów szkoleniowych.

 Miejsca szkoleń:
Warszawa: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa;

 Zgłoszenia:
Przez stronę internetową: http://zrbs.pl/uslugi/szkolenia/ lub e-mail:
Warszawa - Tel: 698 635 051, email: glogowska@zrbs.pl
Termin przesyłania zgłoszeń do 6 marca 2019 r.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Huzior
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Nazwa Banku:

Nazwa i adres
Banku
Spółdzielczego

…………………………………………………………………………………………………………….
Adres:

…………………………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………….

Telefon
Email
Delegatura

□ Warszawa

Temat: „Kontrola wdrożenia RODO oraz projektowane zmiany
w ustawie RODO sektorowa’’
14.03.2019

Zgłaszamy udział następujących osób:
L.p.

Nazwisko i imię uczestnika

 Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Związku Rewizyjnego
Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa na wskazany w
formularzu numer telefonu i adres e-mail oraz na używanie przez ZRBS telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których
jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 13 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 (zwane dalej „RODO”) ZRBS informuje, że:
1) administratorem danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym jest Związek Rewizyjny Banków
Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie (dalej - „ZRBS”) ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa; adres e-mail:
sekretariat@zrbs.pl,
2) w ZRBS wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@zrbs.pl
(z inspektorem danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych);
3) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celach prawnie uzasadnionego interesu
ZRBS, jako administratora danych, polegającego na obsłudze administracyjnej organizowanych szkoleń oraz w
celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są wyłącznie przez administratora danych
5) dane osobowe są przetwarzane przez okres 5 lat;
6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

