
Nowe standardy ochrony danych 
osobowych - dedykowane szkolenie GDPR
Jak GDPR zmienia podejście do ochrony danych osobowych?

Standardy i podejście do ochrony danych osobowych 
w całej Unii Europejskiej zostały ujednolicone.

Uchwalone w 2016 r. Rozporządzenie 
nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem  danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ang. General 
Data Protection Regulation - GDPR) jest największą 
zmianą w zakresie ochrony danych osobowych. 

Do tego dojdą nowe przepisy krajowe 
i wytyczne.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

O GDPR CZAS NA ZMIANY

O SZKOLENIU

• Nowe wymogi dot. uzyskiwania 
zgody

• Nowe prawa osób fizycznych
• Obowiązek uwzględniania ochrony 

danych już w fazie projektowania                         
& domyślne ustawienia prywatności
(Privacy by Design & by Default)

• Konieczna ocena skutków dla ochrony danych (PIA)
• Obowiązkowe przypadki powołania Inspektora 

Danych Osobowych (DPO)
• Obowiązek zawiadamiania o naruszeniach ochrony 

danych osobowych

Nieprzestrzeganie nowych przepisów będzie 
wiązać się z ryzykiem nałożenia na organizacje 
(administratorów  i przetwarzających) kar pieniężnych 
do 10 mln - 20 mln euro lub do 2 %- 4% wartości 
rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

GDPR zacznie obowiązywać w dniu 25.05.2018 r. 

Do tego dnia, organizacje mają być w pełni gotowe 
oraz działać zgodnie z GDPR. Celem dostosowania się 
do zmienionych przepisów, organizacje zobligowane są 
wprowadzić szereg nowych rozwiązań organizacyjnych 

i informatycznych.

Obecnie, w zamyśle prawodawców, organizacje mają 
czas na poznanie nowego prawa, sprawdzenie swojej  

gotowości i czas na dostosowanie.

Zmiana podejścia do ochrony 
danych osobowych wymaga 

dobrego zrozumienia nowych zasad.

Prawnicy z Kancelarii D.Dobkowski, 
stowarzyszonej z KPMG, pomagają 

organizacjom poznać nowe przepisy.

Proponujemy spotkanie, w czasie którego 
przeprowadzimy dostosowane do Państwa potrzeb 

szkolenie.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do 
osób zarządzających, osób odpowiedzialnych za 

ochronę danych osobowych, osób związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych, osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych 
i informatyczne.

Administratorzy 
i procesorzy z UE 

i spoza UE

Szkolenie 
D.Dobkowski sp.k.



Standards of and the approach to the personal data 
protection were consolidated in the entire European 
Union.

Adoption in 2016 of the Regulation 2016/679 on 
the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement 
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General 
Data Protection Regulation - GDPR) is a major 
change in the scope of personal data 
protection.

Apart from the GDPR regulation, 
applicable will also be domestic 
regulations and guidelines.

ABOUT GDPR

KEY CHANGES

TIME FOR CHANGES

ABOUT THE TRAINING

• New conditions for obtaining 
consent

• New rights granted to natural 
persons

• Privacy by Design & by Default
• Obligatory privacy impact assessment (PIA)
• Obligatory cases of appointment of a data protection 

officer (DPO)
• Obligatory reporting of breaches concerning personal 

data protection

A failure to comply with new provisions will expose an 
organization (controllers and processors) to a risk of 
being imposed a fine of up to EUR 10-20 million or up 
to 2%-4% of its annual global turnover.

The GDPR will apply from 25 May 2018.

This is the deadline, by which organizations must be 
ready with all their preparations to the compliance 

with GDPR.

In order to comply with the amended provisions, 
organizations are required to introduce numerous 

organizational and information technology 
solutions.

The legislator has provided 
organizations with the time for 

learning new laws, testing their 
readiness for changes and making 

relevant adjustments.

A change of approach to the 
personal data protection will require 

a thorough understanding of new 
principles.

Lawyers of D.Dobkowski sp.k., a law firm 
associated with KPMG, help organizations to respond 

to legislation changes.

We are ready to provide you with a training session 
tailored to your needs. 

The course is addressed in particular to managerial 
staff, persons responsible for personal data protection 

and processing, data and IT security.

EU and non-EU 
controllers and 

processors

Training offered by 
D.Dobkowski sp.k.
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