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I.

WSTĘP

Szanowni Państwo,
Dostępna na rynku oferta szkoleń jest bardzo szeroka. Wiele z oferowanych szkoleń prowadzonych jest przez
teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z przepisami o ochronie danych osobowych,
bez zrozumienia istoty przepisów. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych
informacji w odniesieniu do RODO, co skutkuje dezorientacją i niepokoi Administratorów Danych Osobowych
oraz osoby, które na co dzień przetwarzają dane osobowe.
Zdajemy sobie sprawę, że najsłabszym ogniwem w działalności każdej organizacji jest człowiek,
a popełniane przez niego błędy związane np. z przetwarzaniem danych osobowych często wynikają z braku
świadomości i wiedzy. Dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
administracji publicznej. Przygotowaliśmy dla Państwa produkt pierwszej potrzeby

jakim jest cykl

dedykowanych, dopasowanych do specyfiki działania administracji, szkoleń doskonalenia wiedzy z zakresu
ochrony danych osobowych. Wszystkie proponowane szkolenia będą prowadzone w formule on-line.
Jesteśmy Kancelarią Ekspercką, która od ponad 20 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji
w szczególności ochroną danych osobowych. Nasze szkolenia i warsztaty prowadzone są przez Ekspertów ENSI
– audytorów bezpieczeństwa informacji. Są to specjaliści-praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie
w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i RODO
oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, także w obszarze administracji publicznej.
Prowadzący pełnili w ramach outsourcingu funkcję ABI, a obecnie są wyznaczeni do pełnienia funkcji IOD,
w ponad 40 podmiotach różnych branż w Polsce.
Wykonaliśmy ponad 100 projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowaliśmy blisko
500 organizacji do wypełniania obowiązków ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych
osobowych

oraz

RODO),

przeprowadziliśmy

500

różnych

audytów

bezpieczeństwa

systemów

informatycznych, zorganizowaliśmy wiele prestiżowych konferencji oraz przeszkoliliśmy ponad 30 000 osób
z różnych organizacji na specjalnych szkoleniach i warsztatach.

Kontakt w sprawie oferty:
Paweł Tyburcy
e-mail: pawel.tyburcy@ensi.net
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II.

CENNIK I PODZIAŁ SZKOLEŃ

DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW



Minimalna liczba uczestników na dane szkolenie: 5 osób
Terminy szkoleń są indywidualnie ustalane z Zamawiającym
Podstawowe szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych
1.
osobowych
2. Szkolenie dla osób obsługujących na co dzień interesantów w urzędzie

Czas
Opisy
Koszt/os.
trwania
szkoleń
2h

200,00 zł

[opis]

1h

100,00 zł

[opis]

3. Szkolenie dotyczące incydentów/naruszeń – co prowadzi do naruszenia?

1h

100,00 zł

[opis]

4. Szkolenie z realizacji praw osób (wnioski, skargi, zapytania)

1h

100,00 zł

[opis]

DLA WYBRANYCH DZIAŁÓW


5.
6.
7.
8.
9.

Czas
Opisy
Koszt/os.
Minimalna liczba uczestników na dane szkolenie: 5 osób
trwania
szkoleń
Terminy szkoleń są indywidualnie ustalane z Zamawiającym
Zasady przetwarzania danych osobowych w procesach: rekrutacji,
2h
200,00 zł [opis]
zatrudnienia pracowników, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dostęp do informacji publicznej a RODO
2h
200,00 zł [opis]
Przetwarzanie danych zgodnie z RODO w projektach współfinansowanych
2h
200,00 zł [opis]
ze środków unijnych
Udostępnianie danych osobowych pracowników na żądanie uprawnionych
1h
100,00 zł [opis]
organów
Czy z tłumaczem przysięgłym należy zawrzeć umowę powierzenia?
1h
100,00 zł [opis]

10. Zapisy o ochronie danych osobowych przy zamówieniach publicznych

1h

100,00 zł

[opis]

11. Przetwarzanie danych w związku z obsługą ZFŚS

2h

200,00 zł

[opis]

DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH/ZESPOŁU IOD
Terminy poniższych szkoleń dostępne na stronie csiod.ensi.net

Czas
Opisy
Koszt/os.
trwania
szkoleń

12. RODO a współpraca z biegłym rewidentem

1h

100,00 zł

[opis]

13. Dopuszczenie pracownika do przetwarzania danych osobowych

1h

100,00 zł

[opis]

14. Współadministrowanie - kiedy i jak stosować?

2h

200,00 zł

[opis]

15. Kontrole prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Standardowe klauzule umowne w umowach powierzenia przetwarzania
16.
danych osobowych
17. Standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych poza EOG
Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i przeprowadzenie oceny skutków
18.
dla ochrony danych zgodnie z normą ISO/IEC 29134 (warsztaty)
Może ciasteczko? Czyli jak zgodnie z RODO pozyskiwać zgodę na pliki
19.
cookie
20. Zadania IOD

2h

200,00 zł

[opis]

1h

100,00 zł

[opis]

1h

100,00 zł

[opis]

6h

600,00 zł

[opis]

2h

200,00 zł

[opis]

3h

300,00 zł

[opis]

UWAGA: W przypadku zgłoszenia powyżej 10 osób – dodatkowe rabaty !!!
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III.

OPISY SZKOLEŃ

DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
1. Podstawowe szkolenie dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich pracowników w organizacji. Szkolenie swym zakresem
obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia uczestnik
otrzyma praktyczną wiedzę o tym, czym są dane osobowe, czym jest RODO i jakie zasady z nim związane
obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych oraz:
 jakie obowiązki ciążą na administratorze oraz na pracowniku
 czym są naruszenia ochrony danych osobowych i jak im zapobiegać
 jakie są prawa osób, których dane dotyczą
 jak reagować w przypadku otrzymania żądania realizacji praw podmiotu danych
[wróć do listy szkoleń]

2. Szkolenie dla osób obsługujących na co dzień interesantów w urzędzie
Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie
RODO przy obsłudze interesantów. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady realizacji obowiązku
informacyjnego przy zbieraniu danych – odpowiednie informowanie osoby o przetwarzaniu jej danych, w
tym o podstawach prawnych i celach pozyskania jej danych oraz możliwościach uzyskania pełnej
informacji na temat przetwarzania danych. Odniesiemy się również m.in. do: sposobów zbierania danych,
zapewniania poufności przy otrzymywaniu informacji, zabezpieczenia miejsca ich przechowywania, czasu
ich przetwarzania oraz ich udostępniania innym osobom lub podmiotom.
[wróć do listy szkoleń]

3. Szkolenie dotyczące incydentów/naruszeń - co prowadzi co naruszenia?
Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę jak postępować w sytuacji wystąpienia incydentów związanych
z naruszeniem ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia omówimy m.in. jakie incydenty mogą być
zakwalifikowane jako naruszenie ochrony danych; jak stwierdzić naruszenie ochrony danych osobowych,
jak ocenić skutek/wpływ naruszenia na prawa lub wolności osób, których dane dotyczą; w jakich
sytuacjach należy zgłaszać naruszenie do Prezesa UODO, a kiedy jest się z tego zwolnionym; jak właściwie
przygotować, wypełnić i przesłać zgłoszenie naruszenia do Prezesa UODO; w jaki sposób i kiedy
informować o naruszeniu osoby, których dane dotyczą; jak dokumentować wystąpienie naruszenia oraz
prowadzić ewidencję naruszeń.
[wróć do listy szkoleń]

4. Szkolenie z realizacji praw osób (wnioski, skargi, zapytania)
Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę jak właściwie realizować prawa osób, przyznane im na
podstawie przepisów RODO, w tym: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu lub wycofania
zgody na ich przetwarzanie. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady postępowania przy realizacji
żądań osób m.in. sposób przyjmowania żądania od osoby, której dane dotyczą; zasady identyfikacji osoby
wnoszącej żądanie; komórki organizacyjne właściwe do rozpatrzenie sprawy; terminy załatwienia sprawy;
merytoryczny sposób rozpatrzenia spraw; sposób komunikacji z osobą wnoszącą żądanie, w tym
odpowiednie informowanie na temat przetwarzania jej danych osobowych w związku z realizacja żądania.
[wróć do listy szkoleń]
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DLA WYBRANYCH DZIAŁÓW
5.

Zasady przetwarzania danych osobowych w procesach: rekrutacji, zatrudnienia pracowników,
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie
RODO w kontekście przetwarzania danych: osób ubiegających się o zatrudnienie, pracowników, osób
korzystających z ZFŚS, a także przetwarzania danych w ramach monitoringu pracowniczego. Podczas
szkolenia omówione zostaną m.in. zasady legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania,
minimalizacji danych, zostaną poruszane problemy z zakresu pozyskiwania zgód na przetwarzanie
danych od osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników, a także przetwarzania danych
biometrycznych.
[wróć do listy szkoleń]

6.

Dostęp do informacji publicznej a RODO
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak realizować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
nie narażając się na zarzuty łamania przepisów RODO. Szkolenie swym zakresem obejmie m.in:
 jakie informacje można udostępniać na wniosek o dostęp do informacji publicznej
 czy można odmówić udostępnienia informacji, zasłaniając się przepisami RODO
 jaki zakres danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej
[wróć do listy szkoleń]

7.

Przetwarzanie danych zgodnie z RODO w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami przetwarzania danych w projektach
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia
takie jak:
 czyje dane są przetwarzane w ramach projektu
 kto jest kto - Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca, podmiot monitorujący,
beneficjent – czyli role poszczególnych podmiotów uczestniczących w projekcie, ich obowiązki
wynikające z RODO oraz innych przepisów
 kto jest administratorem danych, a kto podmiotem przetwarzającym?
[wróć do listy szkoleń]

8.

Udostępnianie danych osobowych pracowników na żądanie uprawnionych organów
Szkolenie to przybliży zasady udostępniania informacji o pracownikach w sytuacji żądania tych
informacji przez organy ochrony prawnej. Wskaże podstawy prawne legalizujące udostępnienie danych
oraz problemy jakie można napotkać przy takim udostępnieniu. Szkolenie dedykowane jest osobom
odpowiedzialnym w swoich organizacjach za zatrudnienie pracowników oraz do inspektorów ochrony
danych.
[wróć do listy szkoleń]

9.

Czy z tłumaczem przysięgłym należy zawrzeć umowę powierzenia?
Szkolenie przeznaczone dla pracowników współpracujących z tłumaczami przysięgłymi. Przedmiotem
szkolenie będzie szczegółowe omówienie problematyki dotyczącej zawierania umowy z tłumaczem
przysięgłym. Na podstawie różnych przykładów odpowiemy na pytanie czy dochodzi do powierzenia
czy udostępnienia danych w takich sytuacjach.
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[wróć do listy szkoleń]

10.

Zapisy o ochronie danych osobowych przy zamówieniach publicznych
Szkolenie swoim zakresem obejmuje problematykę przetwarzania danych osobowych w związku
z prowadzeniem postepowań na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. W szczególności
przybliża zasady przetwarzania danych oferentów oraz zatrudnionych przez nich osób. Szkolenie
skierowane jest głównie do osób odpowiedzialnych w swoich organizacjach za prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówienia oraz do inspektorów ochrony danych pełniących swoją funkcję
w podmiotach publicznych.
[wróć do listy szkoleń]

11.

Przetwarzanie danych w związku z obsługą ZFŚS
Szkolenie szczegółowo omawia temat przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez
pracodawcę w związku z utworzeniem i obsługą ZFŚS. Na szkoleniu poruszone zostaną w szczególności
takie tematy jak:

podstawa prawna zbierania danych od osób uprawnionych – czy obecnie wymagana jest zgoda
na przetwarzanie danych osobowych,

informowanie o przetwarzaniu danych osobowych – kiedy i wobec kogo należy zrealizować
obowiązek informacyjny,

zakres zbieranych danych – jakich danych i dokumentów można wymagać od osoby
uprawnionej,

okres przechowywania danych osobowych – jak długo przechowywać wnioski i załączone
dokumenty,

kto może mieć dostęp do danych osobowych gromadzonych w związku z obsługą ZFŚS.
Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się obsługą ZFŚS i monitorujących te procesy, a przede
wszystkim dla członków komisji socjalnej.
[wróć do listy szkoleń]

DLA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH/ ZESPOŁU IOD
12.

RODO a współpraca z biegłym rewidentem
Szkolenie porusza temat współpracy z biegłymi rewidentami. Podczas szkolenia omówione zostaną
kwestie dotyczące ujawniania biegłym rewidentom dokumentów zawierających dane osobowe, w tym
kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez biegłego rewidenta, jaki jest
status biegłego rewidenta w procesie przetwarzania danych osobowych oraz jakie są zasady i podstawy
prawne udzielania biegłemu rewidentowi dostępu do danych osobowych.
[wróć do listy szkoleń]

13.

Dopuszczenie pracownika do przetwarzania danych osobowych
Szkolenie omawia wymagania prawne i dobre praktyki związane z dopuszczaniem pracowników do
przetwarzania danych osobowych. Wyjaśnia również w jakich sytuacjach wymagane jest obecnie
wydanie pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych, jaką powinny mieć formę
i kto w organizacji może wydać takie upoważnienie.
[wróć do listy szkoleń]
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14.

Współadministrowanie - kiedy i jak stosować?
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na czym polega współadministrowanie i dlaczego jest mylone z
powierzeniem przetwarzania danych. A także:
 jak w praktyce rozróżnić, czy dochodzi do przetwarzania danych przez dwóch odrębnych
administratorów, czy też przez współadministratorów
 jak uregulować obowiązki między współadministratorami
 co powinno zawierać porozumienie pomiędzy współadministratorami
 jakie korzyści i ewentualne problemy wiążą się z współadministrowaniem
[wróć do listy szkoleń]

15.

Kontrole prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Uzyskane podczas szkolenia praktyczne informacje, umożliwią uczestnikowi podejmowanie właściwych
działań związanych z przedmiotem kontroli zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu.
Zdobyta wiedza ułatwi także zorganizowanie właściwej współpracy z Urzędem, pozwalającej uniknąć
zarzutu utrudniania lub uniemożliwiania kontroli. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych
za zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji, w szczególności do inspektorów ochrony
danych.
[wróć do listy szkoleń]

16.

Standardowe klauzule umowne w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych
Szkolenie przybliża zagadnienia związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych,
w szczególności omawia nowe rozwiązania wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915
z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami
a podmiotami przetwarzającymi. Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych.
[wróć do listy szkoleń]

17.

Standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych poza EOG
Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z transferem danych do państwa trzeciego. Przybliża
mechanizm korzystania ze standardowych klauzul umownych określonych w Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych.
[wróć do listy szkoleń]

18.

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych zgodnie
z normą ISO/IEC 29134 (warsztaty)
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z techniką wykonywania szacowania ryzyka i oceny skutków
dla ochrony danych, w zakresie zagadnień wymaganych przez art. 24, 25, 32 i 35 RODO*. Uczestnikom
warsztatów udostępnione zostaną formularze do szacowania ryzyka i przeprowadzenia oceny skutków
dla ochrony danych oraz wzór raportu z przeprowadzenia tego procesu.
[wróć do listy szkoleń]

19.

Może ciasteczko? Czyli jak zgodnie z RODO pozyskiwać zgodę na pliki cookie
Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty dopuszczalności stosowania plików cookie
z uwzględnieniem przepisów prawnych, orzecznictwa oraz wytycznych organów.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
 czym są pliki cookie i jakie typy cookie rozróżniamy
 w jakich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie zgody użytkownika na pliki cookie
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jakie są różnice pomiędzy zgodą na pliki cookie a zgodą na przetwarzanie danych osobowych
jakie warunki powinna spełniać zgoda na pliki cookie
jakie są najczęściej popełniane błędy przy pozyskiwaniu zgody na cookie oraz
czy należy informować użytkownika strony gdy stosujemy pliki cookie, czyli jak tworzyć
Polityki cookie
[wróć do listy szkoleń]

20.

Zadania IOD
Szkolenie przybliża funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w organizacji. Na szkoleniu omówiony
zostanie status IOD, jego prawidłowe umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i zakres
odpowiedzialności. Ponadto szczegółowo przedstawiony zostanie zakres zadań IOD, w tym kwestie
takie jak obowiązek uwzględniania ryzyka w wykonywaniu zadań IOD oraz problemy związane
z możliwością wystąpienia konfliktu interesów. Poruszona zostanie również rola zastępcy i zespołu IOD.
Szkolenie oprócz omówienia regulacji prawnych odnoszących się do funkcji inspektora ochrony danych
kładzie duży nacisk na realizację zadań IOD w praktyce.
[wróć do listy szkoleń]

IV.

PRELEGENCI

Maciej Byczkowski
Prezes Zarządu ENSI, od 2007 r. Prezes Zarządu SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
(wcześniej: Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Pełnił funkcję Członka Zarządu
Związku Firm Ochrony Danych Osobowych - ZFODO (2018-2019). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 - 2013). Brał udział w pracach: sejmowej
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych
(2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy
o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki
dla przedsiębiorców (2011 - 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem
biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej - deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych
osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 - 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą
rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach
w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych
osobowych w Unii Europejskiej. Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych
(ponad 20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM-BCP, Metodyki TSM - całościowej
koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami
Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 400 organizacji
do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 30 000 osób. Pełnił
od 1999 r. funkcję ABI – a obecnie od 25 maja 2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (w ramach
outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa
Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branż w Polsce. Absolwent Politechniki
Warszawskiej. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe
"Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT" oraz na Akademii im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych".
Aktualnie wykłada w Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych "Wykonywanie funkcji inspektora
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ochrony danych" (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji
z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych.
Uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Brał udział
w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.
Agnieszka Budzyn
Ekspert European Network Security Institute (ENSI) w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony
danych osobowych. Od ponad czternastu lat zajmuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych. Praktykę
zawodową zdobyła podczas pracy w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Odbyła ponadto staże w Biurze Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych w Brukseli (gdzie
pracowała jako zewnętrzny ekspert) oraz w Urzędzie Europejskiego Rzecznika Ochrony Danych i Dostępu
do Informacji w Niemczech. Do zespołu ENSI dołączyła w 2014 r. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie udzielania porad i opinii w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, a także w zakresie
prowadzenia czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie naruszeń ochrony
danych osobowych. Obecnie wspiera administratorów w zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych. Jako ekspert ENSI m.in. doradza organizacjom jak projektować procesy przetwarzania
danych osobowych tak, aby były zgodne z wymaganiami RODO oraz konsultuje przypadki naruszeń ochrony
danych. Wykonuje także audyty zgodności organizacji z wymaganiami RODO oraz prowadzi projekty
wdrożeniowe mające na celu ich dostosowanie do tych wymagań. Od 2018 r. pełni funkcję Inspektora
Ochrony Danych w różnych organizacjach. Prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
– w tym z tematyki RODO – dla osób, które spotykają się z tymi zagadnieniami w swojej pracy zawodowej.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych “Zarządzenie bezpieczeństwem Informacji”
organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
Ewa Iwanko
Audytor Bezpieczeństwa Informacji. Certyfikowany ekspert European Network Security Institute (ENSI)
w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony danych osobowych. Twórca dedykowanych
aplikacji/systemów eksperckich dotyczących przetwarzania danych osobowych dla firmy ENSI. Pełni funkcję
Inspektora ochrony danych w Asseco Business Solutions S.A. oraz kierownika zespołu doradczego dla Henkel
Polska Sp. z o. o. Prowadzi cyklicznie szkolenia zamknięte i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych
w całej Polsce. Z ENSI związana od 2017 r. Swoją wiedzę i doświadczenie zbierała w kraju i za granicą.
Współprowadziła projekty wdrożeń RODO dla dużych firm, w tym o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym oraz dla krakowskiej instytucji kultury. Absolwentka studiów podyplomowych “Wykonywanie
funkcji inspektora ochrony danych” Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka
Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Zarządzania. Realizowała studia w Technische Universität
Ilmenau w Niemczech. Stypendystka nagrodzona “Nagrodą Publiczności” podczas 56. Konferencji Naukowej
AGH Pionu Górniczego za “System Ekspercki nagradzania pracowników”. Certyfikowany auditor wewnętrzny
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP.
Paweł Romaniuk
Ekspert European Network Security Institute (ENSI) w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu ochrony
danych osobowych. Z ENSI Sp. z o.o. związany od 2013 r. Wieloletni pracownik Departamentu Inspekcji Biura
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zdobył doświadczenie w prowadzeniu czynności
kontrolnych oraz postępowań prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
oraz przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Jako członek zespołu ekspertów ENSI Sp. z o.o.
prowadzi audyty zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, szkolenia, przygotowuje organizacje
do wdrożenia wymogów RODO oraz pełni funkcję inspektora ochrony danych. Posiada doświadczenie
związane z obsługą w zakresie ochrony danych osobowych zarówno dużych grup kapitałowych jak
i jednoosobowych działalności gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
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Krzysztof Staniak
Od 2018 r. ekspert European Network Security Institute (ENSI) w dziedzinie audytów i konsultacji z zakresu
ochrony danych osobowych. Wspiera inspektorów ochrony danych, a także pełni rolę Inspektora Ochrony
Danych w organizacjach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania porad i opinii w kwestiach
związanych z ochroną danych osobowych, w tym także dotyczących naruszeń ochrony danych. Przeprowadza
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
przeprowadzania audytów/kontroli. Doświadczenie zdobywał jako inspektor podczas w pracy
w Departamencie Inspekcji Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie Urząd
Ochrony Danych Osobowych). W trakcie pracy w Urzędzie brał także udział w projektach z zakresu ochrony
danych osobowych w Unii Europejskiej, a także w stażach zagranicznych dotyczących praktycznego
stosowania przepisów o ochronie danych osobowych m.in. w Chorwackiej Agencji Ochrony Danych
Osobowych w Zagrzebiu i w Czeskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych w Pradze. Ponadto, w Urzędzie
Ochrony Danych Osobowych pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia
i Szkolnictwa. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji, kierunku
Administracja. Obronił pracę magisterską dotyczącą “Ochrony danych osobowych w powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym”. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Prawa
i Administracji na kierunku Prawo Europejskie. Brał udział w szkoleniach organizowanych przez Polskie
Centrum Akredytacji i Polski Komitet Normalizacyjny. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Członek SABI
– Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Piotr Wojakowski
Dyrektor ds. bezpieczeństwa w European Network Security Institute (ENSI). Związany z firmą od 1999 r.
Współtwórca metodyk testów i audytów systemów informatycznych ENSI, metodyki TISM – zarządzania
bezpieczeństwem informacji w organizacji, metodyki TSM-BCP – zarządzania ciągłością działania
biznesowego. Ekspert ENSI w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych i
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu i audytowaniu
zabezpieczeń systemów informatycznych, testowaniu bezpieczeństwa aplikacji internetowych, kierowaniu
projektami wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, opracowywaniu i wdrażaniu procedur
bezpieczeństwa dotyczących zarządzania systemami informatycznymi, szacowania ryzyka dotyczącego
bezpieczeństwa informacji oraz przygotowywania planów zachowania ciągłości działania w
przedsiębiorstwach sektora bankowo-finansowego, przemysłowego oraz w przedsiębiorstwach o
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, szkoleniu kadry menedżerskiej z zasad ochrony informacji.
Od 2004 r. pełnił funkcję zastępcy ABI w różnych spółkach. Aktualnie w projektach realizowanych przez ENSI
wspiera zespół ekspercki Inspektora ochrony danych w obszarach związanych z bezpieczeństwem systemów
informatycznych, szacowaniem ryzyka, oceną skutków dla ochrony danych. Certified Information Systems
Security Professional (Certificate No: 62105), Certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji wg BS 7799-2:2002, Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001:2005 (Cert No:
Ex 114: 06192), Certyfikowany inżynier systemu BorderWare Firewall Server, Certyfikowany administrator
systemów Checkpoint FirewalI (Check Point Certified Professional ID: 445960310 CCSA 2000), Microsoft
Certified Technology Specialist. Wykładał na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) – Studium
podyplomowe “Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”. Aktualnie wykłada w
Polskiej Akademii Nauk na Studiach podyplomowych “Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Tomasz Wojtyś
Ekspert w dziedzinie audytów i konsultacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i systemów
informatycznych. Z European Network Security Institute (ENSI) związany od 2010 r. Kierował wieloma
projektami wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym w szczególności dotyczących ochrony danych
osobowych. Brał udział w kilkunastu projektach przygotowujących różne organizacje do wdrożenia RODO.
Pełnił funkcję ABI w ramach outsourcingu w wielu organizacjach a obecnie jest wyznaczonym Inspektorem
ochrony danych, jak również działa w ramach zespołów Inspektora ochrony danych w kilkunastu podmiotach
w Polsce, w tym w dużych grupach kapitałowych. Prowadzi cykliczne szkolenia zamknięte i warsztaty z zakresu
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ochrony danych osobowych oraz warsztaty z szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania organizacji do wypełniania przepisów o
ochronie danych osobowych, w tym wdrażania dokumentacji Ochrony Danych, jak również wdrażania
projektów informatycznych oraz zarządzania działem IT. W latach 2001-2009 Dyrektor IT/IS w Grupie Eurozet
(pełnił tam również funkcję ABI). Ukończył szkolenia organizowane między innymi przez: Harvard Business
School Publishing, Canadian International Management Institute oraz Ernst & Young, w zakresie zarządzania
projektami. Wieloletni członek SABI (Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie
Inspektorów Ochrony Danych). Absolwent Politechniki Warszawskiej.

V.

REFERENCJE SZKOLENIOWE

Referencje dotyczące szkoleń z przepisów prawa, w zakresie przetwarzania danych osobowych:
4Sync Solutions
ABG Ster-Projekt (podgląd)
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Amgen Polska
Anpharm
Asseco Business Solutions
AstraZeneca Pharma Poland
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Bank Spółdzielczy w Grybowie
Bank Spółdzielczy w Kielcach
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu (podgląd)
Bank Spółdzielczy w Proszowicach
Bank Spółdzielczy w Zambrowie (podgląd)
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w
Piotrkowie Trybunalskim
Bankowo-Pocztowy PTE POCZTYLION
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna
Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st.
Warszawy (podgląd)
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim Marketing
BRE Bank /obecnie mBank/
CARDIF Polska
Casinos Poland
CEFARM Białystok
Centralny Zarząd Służby Więziennej (podgląd)
Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów /obecnie Centrum Usług
Wspólnych/ (podgląd)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Departament Rejestrów Państwowych) (podgląd)
Dom Dziecka w Cieszynie (podgląd)
Dom Dziecka w Skoczowie
Dom Maklerski Banku Ochrony
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Środowiska (podgląd)
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej (podgląd)
Elektrociepłownia Białystok (podgląd)
ENEA
ENEA Operator
ENERGA
ENERGA Elektrownie Ostrołęka (podgląd)
ENERGA-OPERATOR
Ferring Pharmaceuticals
Fiat Bank Polska
Firma Chemiczna DWORY
Fundacja WARBUD
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (podgląd)
FUND Services
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Grupa LOTOS
HDI Asekuracja (podgląd)
Inteligo Financial Services
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo
Kredytowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
Liberty Direct
LOTOS Asfalt
LOTOS Kolej
LOTOS Paliwa
LOTOS Serwis
Lubelskie Zakłady Energetyczne "LUBZEL"
Mazowiecka Spółka Gazownictwa
Mediqa (podgląd)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
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OPEL Bank
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom
Dziecka w Międzyświeciu (podgląd)
PEKAO Leasing
Peugeot Polska
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(Oddział Handlowy Gazownia Łódzka) (podgląd)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
(Oddział w Sanoku) (podgląd)
PKO Bank Polski
Politechnika Warszawska
Polkomtel
Polpharma Biuro Handlowe
Polska Agencja Prasowa (podgląd)
Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków (podgląd)
Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” w
Pile (podgląd)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Cieszynie (podgląd)
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Bursztyn" w
Kończycach Małych (podgląd)
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Feniks" w
Skoczowie (podgląd)
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna
Jesień" w Cieszynie (podgląd)
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w
Pogórzu (podgląd)
PTE EGO BIG-BG
PTE Skarbiec Emerytura
Radio Zet

VI.

Rheinhyp - BRE Bank Hipoteczny
Rodzinny Dom Dziecka w Zamarskach (podgląd)
RUCH (podgląd)
Sanofi – Aventis Zakład Produkcji i Dystrybucji
Leków w Rzeszowie (podgląd)
Servier Polska
Servier Polska Services
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń
SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo
Ubezpieczeń
Skandia Życie Towarzystwo
Ubezpieczeń (podgląd)
Softbank
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Górczewska" (podgląd)
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
ZAPA (podgląd)
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w
Bełchatowie (podgląd)
TUI Poland (podgląd)
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (podgląd)
Unisys Polska
Urząd Miasta w Szczecinie
Warbud
Zakłady Azotowe „Puławy” /obecnie Grupa Azoty
Zakłady Azotowe "Puławy"/ (podgląd)
Zakład Energetyczny Warszawa – Teren
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa (podgląd)

USŁUGI ENSI

ENSI oferuje Państwu kompleksową pomoc zarówno w organizacji procesów przetwarzania danych osobowych
zgodnie z wymaganiami ustawy oraz RODO, jaki i minimalizację możliwości prawnych i finansowych
konsekwencji nie wykonywania obowiązków ustawowych i określonych w RODO, rozwiązanie konkretnych
problemów pojawiających się na gruncie stosowania obowiązujących przepisów oraz obiektywną ocenę
skuteczności wprowadzonych rozwiązań z obszaru ochrony danych osobowych.
Nasza oferta obejmuje wsparcie/doradztwo w trzech obszarach realizacji wymogów RODO: prawnym,
organizacyjno-procesowym i informatycznym.
W zależności od Państwa potrzeb oferujemy następujące usługi:
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Kompleksowy audyt zgodności związany z RODO



Wsparcie eksperckie w procesie szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane
dotyczą oraz w ocenie skutków dla ochrony danych (DPIA)



Opracowanie niezbędnej dokumentacji zgodniej z RODO. (Polityki ochrony danych, procedury,
instrukcje oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy RODO)



Konsultacje przy wdrożeniu obowiązków wynikających z RODO



Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych



Ocena systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe pod kątem zgodności z RODO



Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Firma ENSI świadczy także usługi z zakresu testów i audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz
wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji.
Więcej informacji na ten temat na naszej stronie https://ensi.net
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