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OFERTA SZKOLENIOWA 

 
➢ TEMAT SZKOLENIA: JAK UNIKNĄĆ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW PRZY 

WDRAŻANIU RODO W PRAKTYCE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO, WYBRANE 

ZAGADNIENIA.  

 

➢ TERMIN: 09.02.2023 r. 

➢ PROWADZĄCY: Arkadiusz Kraus – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ 

w Krakowie, a także studiów podyplomowych na UE w Krakowie, UE w Katowicach 

oraz Stokholm Univeristy (Executive MBA). Przez wiele lat pracował w bankach 

komercyjnych na stanowiskach menadżerskich. W 2001 roku kierował kilkoma 

projektami w obszarze HR w Banku BPH SA. Przez kilka lat prowadził autorskie  

szkolenia dotyczące umiejętności sprzedażowych pracowników banków. Aktualnie 

sprawuje funkcję Inspektora Ochrony Danych w wielu podmiotach finansowych, w tym 

w bankach spółdzielczych. Konsultant w dziedzinie RODO. Prowadzi szkolenia 

ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrożenia. Audytor w zakresie ochrony danych 

osobowych.  

Szkolenie koncentruje się na wybranych zagadnieniach dotyczących ochrony danych 

osobowych, przy wdrażaniu których popełniane są przez Bank najbardziej istotne błędy 

w  kontekście kar administracyjnych nałożonych do tej pory przez Prezesa UODO.  

Autor szkolenia wskazuje i omawia te zagadnienia dotyczące praktyki bankowej, 

które generują poważne ryzyko wydania przez Prezesa UODO negatywnych decyzji 

w tym zakresie. 

➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA:  

1. Klauzula Informacyjna, czyli jak skomplikować praktykę bankową, nie wykonując 

przy tym obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO;   

2. Konsorcjum bankowe, czyli dlaczego przyjęta przez Banki formuła transferu danych 

osobowych kredytobiorców powoduje niezgodne z art. 28 RODO przetwarzanie tych 

danych; 

3. Umowa powierzenia, czyli jak wykonać obowiązek weryfikacji Procesora 

w kontekście kary administracyjnej w wysokości 5.000.000,00 PLN nałożonej przez 

Prezesa UODO z powodu jego niewykonania przez administratora; 

4. Ocena Skutków Przetwarzania Danych (DPIA), czyli jak nie zignorować 

Komunikatu Prezesa UODO w tym zakresie oraz jak prawidłowo wykonać obowiązek 

określony w art. 35 RODO; 

5. Rejestr Czynności Przetwarzania, czyli w jaki sposób wyszczególnić  wszystkie 

funkcjonujące w Banku procesy przetwarzania danych osobowych;  

6. Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz osób ubiegających 

się o zatrudnienie, czyli dlaczego przyjęcie za podstawę przetwarzania danych 

osobowych „zgody” jest sprzeczne z Kodeksem Pracy i niezgodne z opinią Prezesa 

UODO; 
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7. Incydent Naruszenia Ochrony Danych, czyli dlaczego nie wystarczy wprowadzenie 

w Banku regulacji identyfikującej wystąpienie takiego naruszenia; 

8. Czy banki powinny usuwać z BIK zapytania kredytowe oraz dane osobowe 

wnioskodawców po wydaniu negatywnej decyzji kredytowej lub po wycofaniu wniosku 

kredytowego przez wnioskodawcę; 

9. Kiedy kontakt marketingowy jest zgodny z prawem, czyli komu i w jaki sposób 

Banki mogą składać oferty marketingowe bez narażania się na zarzut złamania prawa; 

10. Praca zdalna, czyli jak prawidłowo napisać wymaganą przez Kodeks Pracy Procedurę 

ochrony danych osobowych w ramach pracy zdalnej; 

11. Przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

czyli dlaczego przyjęcie takiej podstawy przetwarzania powoduje nielegalność procesu 

przetwarzania bez zrealizowania dla niego „testu równowagi”; 

12. Incydent Naruszenia Ochrony Danych, czyli dlaczego nie wystarczy samo przyjęcie  

regulacji identyfikującej wystąpienie takiego naruszenia, aby obsługa incydentu była 

zgodna z RODO; 

13. Ubezpieczenia zdrowotne pracowników, czyli jak nie pomylić bycia administratorem 

danych z podmiotem działającym na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

w charakterze pośrednika, tj. dostawcy tzw. „leadów”. 

 

➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  

Szkolenie odbywa się w formie on-line. 

W godzinach: 900 – 1400.  

 

➢ CENA SZKOLENIA:  

250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;  

300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone. 

 

➢ ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ POD LINKIEM: 

http://zrbs.pl/jak-uniknac-kosztownych-bledow/ 


