Spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora
finansów publicznych
Wdrożenie przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Warszawa, 22 marca 2018 r.

Podnoszenie użyteczności audytu wewnętrznego
w sektorze publicznym

Omówienie wybranych zagadnień dotyczących
wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Cele
spotkania

Możliwość uzyskania/poszerzenia wiedzy przy
aktywnym wsparciu ekspertów z Biura Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Wymiana doświadczeń i integracja środowiska audytorów
wewnętrznych z sektora publicznego
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Zadania dla jednostek wynikające z przepisów RODO
1) do 25 maja 2018 r. administratorzy danych muszą
dostosować przetwarzanie danych osobowych do
przepisów RODO

Wprowadzenie
do spotkania

2) RODO znacząco zmienia dotychczasowe podejście do
ochrony danych, zaś administratorzy danych w większym
stopniu niż dotąd staną się podmiotami odpowiedzialnymi
za to, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie
z prawem
3) administratorzy danych muszą dokonać szczegółowej
weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań
z zakresu ochrony danych osobowych i w razie
potrzeby je zmodyfikować
4) administratorzy danych muszą zapewnić właściwą
realizację praw osób, których dotyczą dane
5) niestosowanie się do nowych przepisów może skutkować
odpowiedzialnością finansową
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Wdrożenie RODO – rola audytorów wewnętrznych
1) zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie ochrony
danych osobowych
2) doradztwo na rzecz kierownika jednostki/administratora
danych, w zakresie oceny zgodności rozwiązań
stosowanych dotychczas w jednostce z przepisami RODO,
poprzez m.in.:
Krótkie
wprowadzenie

• identyfikację obszarów działalności jednostki,
w których nastąpią zmiany w zakresie ochrony danych
osobowych
• analizę stanu gotowości jednostki do zmian w systemie
ochrony danych osobowych
• wsparcie jednostki w zakresie identyfikacji
i szacowania ryzyka przetwarzania danych
osobowych
3) współpraca z osobami/komórkami realizującymi
w jednostce funkcję zapewniającą w zakresie ochrony
danych
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Temat 1. Podstawowe zmiany w systemie prawa
ochrony danych osobowych w związku z wejściem
w życie RODO

Tematy
spotkania

Temat 2. Rola inspektora ochrony danych
w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych przez
podmioty publiczne z przepisami prawa

Temat 3. Nowe elementy dokumentacji przetwarzania
danych związane z RODO
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Prelegenci
z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Pani Monika Młotkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych
Prelegenci

Pan Piotr Drobek
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej
i Współpracy Międzynarodowej
Pan Andrzej Kaczmarek
Dyrektor Departamentu Informatyki
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Dziękuję za uwagę i zachęcam Państwa
do aktywnego udziału w spotkaniu
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