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Mirosław Gumularz i Tomasz Izydor-
czyk są redaktorami jedynej w Polsce 
publikacji przedstawiającej zagad-
nienia oceny ryzyka na praktycznych 
przykładach. Publikacja uzyskała sta-
tus bestsellera.

Szkolenie odbędzie się  
17 marca (piątek)

Nowy
termin!

Cena za szkolenie i materiały 500 zł 
netto (przy 30 uczestnikach cena  

400 zł netto)

Szkolenie online

Wzory dokumentów wdrożenia pracy 
zdalnej dla uczestników

Szkolenie prowadzą:
M. Gumularz i T. Izydorczyk

Po szkoleniu wystawiane są certyfikaty 
potwierdzające udział w szkoleniu

Tomasz Izydorczyk – mentor w FundingBox, członek zarzą-
du SABI, wykładowca i autor publikacji dot. technicznych, 
organizacyjnych i prawnych zagadnień ochrony danych oso-
bowych.

Mgr inż. Tomasz Izydorczyk
Najbardziej aktywny uczestnik  
szkolenia otrzyma książkę gratis

plan szkolenia

prowadzący

Dr Mirosław Gumularz
radca prawny

Autor i współautor szeregu publikacji z ochrony danych,  
w tym oceny ryzyka; wykładowca na studiach podyplomo-
wych z ochrony danych; praktyk z wieloletnim doświadcze-
niem.

Szkolenie 
Praca zdalna a RODO

KANCELARIA NOWYCH  
TECHNOLOGII 



9.00-9.30 Wstęp - kontekst szkolenia i pracy zdalnej  oraz wymagań prawnych wynikający z przepisów Kodeksu 
Pracy i Rozporządzenia UE nr 2016/679 (RODO)

9.30-10.15

• RODO a regulacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej 
• Praca zdalna a regulacja monitoringu poczty elektronicznej i innych form monitorowania pracownika
• Praca zdalna w kodeksie pracy a przetwarzanie danych osób realizujących czynności w ramach B2B 

i innych formach zatrudnienia (um. zlecenia, o dzieło, etc.)

10.15-10.30 Przerwa

10:30-11:15

• Nowe procesy przetwarzania danych w ramach pracy zdalnej: omówienie celów, podstaw przetwa-
rzania i okresów retencji

• Zarządzanie zmianą czyli jakie wymogi RODO należy uwzględnić: zmiany w umowach; rejestrach; 
procedurach; klauzulach informacyjnych; 

• Jakie dokumenty należy wdrożyć?
• Wymogi RODO vs. wymogi kodeksu pracy

11.15-11.30 Przerwa

11:30-12:15

• Ocena ryzyka i ocena skutków
• Identyfikacja zagrożeń związanych z pracą zdalną
• Typowe zagrożenia dotyczące monitoringu pracownika
• Zagrożenia w kontekście bezpieczeństwa
• Dokumentowanie oceny ryzyka

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:45
• Bezpieczeństwo pracy zdalnej - omówienie problemów bezpieczeństwa dotyczących poszczegól-

nych zasobów wykorzystywanych w ramach pracy zdalnej m.in. nośniki danych, urządzenia końcowe, 
sieć domowa, narzędzia do komunikacji i przechowywania danych, ect.

13:45-14:15 Przerwa

14:15-16:00 Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

agenda

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw dokumentów związanych z pracą zdalną m.in.:
• procedura ochrony danych osobowych zgodnie z k.p.; 
• procedura wykorzystania własnych urządzeń pracownika;
• upoważnienie do kontroli pracy zdalnej;
• potwierdzenie zapoznania się z zasadami pracy zdalnej;
• formularz danych kontaktowych niezbędnych do pracy zdalnej;
• klauzula informacyjna dla pracownika zdalnego;
• ocena tzw. prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy w zakresie sposobów kontroli pracy 

zdalnej / monitorowania bezpieczeństwa pracy zdalnej;
• wzór formularza oceny ryzyka i oceny skutków.

Formularz zgłoszenia dostęny na naszej stronie internetowej:

kancelariant.pl/aktualnosci/


