Ochrona danych osobowych w szkole –
szkolenie podstawowe;
Magdalena Borowik i Artur Słowik
Cel szkolenia:
-uzyskanie wiedzy na temat zmian przepisów z zakresu przetwarzania i
ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów
zabezpieczania danych osobowych przetwarzanych w systemach
informatycznych

Program:
I. Podstawowe zasady przetwarzania:

1. Podstawy prawne regulujące przetwarzanie danych osobowych.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć (dane zwykłe, dane wrażliwe,
przetwarzanie danych, administrator danych, powiązania z dobrami
osobistymi).
3. Przesłanki przetwarzania danych osobowych.
4. Obowiązki administratora danych osobowych:
a) opracowanie niezbędnej dokumentacji (upoważnienia i ich ewidencja, polityka
bezpieczeństwa – wzory);
b) przeprowadzanie sprawdzeń i opracowywanie dokumentacji w tym zakresie
(wzory);
c) szkolenie pracowników;
d) obowiązek informacyjny.

II. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych:

1. Obszar przetwarzania danych:
a) omówienie zabezpieczeń fizycznych obszarów przetwarzania danych
osobowych,
b) omówienie procedury dostępu do obszarów przetwarzania danych
osobowych.

2. System informatyczny przetwarzający dane osobowe:

Wykładowcy:

Magdalena
Borowik
- mianowany urzędnik służby
cywilnej, specjalista ds. kadr
w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie,
wykładowca Wyższej Szkoły
Prawa i Administracji Rzeszów

Artur Słowik
- Pełnomocnik Wojewody
Podkarpackiego ds.
Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni, posiada
wieloletnie doświadczenie
teoretyczne i praktyczne, brał
udział we wdrażaniu
zabezpieczeń na różnych
poziomach infrastruktury
teleinformatycznej
w Podkarpackim Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie

Termin i miejsce:
6 lutego 2018 r. (Wt),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10, sala 317
(PSS "Społem")

Cena:

a) kontrola dostępu,
b) zabezpieczenia,
c) instrukcja zarządzania systemem informatycznym – wzór.

200 zł

3. Zarządzanie użytkownikami i hasłami.
4. Kopie bezpieczeństwa.

Zgłoszenia:

a) wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
b) przechowywanie kopii bezpieczeństwa.

5. Zabezpieczenie nośników i urządzeń podczas przewożenia lub
przechowywania danych osobowych poza obszarem przetwarzania.
6. Zabezpieczenie nośników danych przed przekazaniem, wycofaniem
z użytkowania lub przekazaniem do naprawy.
7. Monitorowanie wdrażania zabezpieczeń systemu
teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
8. Metody ochrony dostępu do systemu teleinformatycznego
przetwarzającego dane osobowe z sieci publicznej.
9. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad ochrony danych
osobowych.

[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne
wymaga
potwierdzenia
przez BETAKOM

