STUDIA PODYPLOMOWE
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
Dlaczego warto wybrać ten kierunek:
- program związany z wejściem w życie w dniu 25 maja
2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)
- wysokiej klasy specjaliści z zakresu zarządzania
bezpieczeństwem informacji i pracownicy pionów ochrony
informacji
- zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających
słuchaczom
efektywną
komunikację
w zespołach
projektowych

Program studiów:
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●
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●

●

Program jest skierowany do:
●

- właścicieli małych i średnich firm, którzy zarządzają
informacją w działalności biznesowej
- pracowników komórek organizacyjnych, takich jak: kadry,
płace, działy informatyczne, sekretariat księgowość
- osób posiadających dostęp do informacji,stanowiących
tajemnicę organizacji
- osób odpowiedzialnych za obsługę klientów (pacjentów/
studentów/lokatorów)informatyków, którzy chcą nabyć
kompetencji i wiedzy z zakresu kierowania działem
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo informacji

Opiekun kierunku:
mgr Paweł Waniek - Kierownik Zespołu Organizacyjno –
Administracyjnego w Południowo – Mazowieckim Banku
Spółdzielczym, pełniący jednocześnie funkcję Administratora
Bezpieczeństwa Informacji. Współorganizator i prelegent
ogólnopolskich konferencji pt. „Głos Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji”, która odbyła się w murach
WSH w Radomiu w dniu 7 marca 2017 r. oraz „Głos
Inspektorów Ochrony Danych”, zaplanowanej w dniach 1718 kwietnia 2018 r .Nadzoruje ochronę danych osobowych
jako zewnętrzny ABI w Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ
DOM”. Uczestnik wielu szkoleń, seminariów i konferencji z
zakresu ochrony danych osobowych, także w roli prelegenta.

Organizacja zajęć:
Program studiów: 180 godz. zajęć dydaktycznych
Studia trwają 2 semestry
Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Dokumenty do złożenia dla kandydatów
na studia podyplomowe:
- Odpis ukończenia studiów wyższych
- Podanie do Rektora
- Kwestionariusz osobowy
- 2 zdjęcia legitymacyjne
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Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zwykłych i
wrażliwych (krajowe i unijne) oraz podstawowe definicje.
Legalność przetwarzania danych osobowych oraz orzecznictwo,
a także zasady przetwarzania danych osobowych m.in. privacy
by design, privacy by default, zasada rozliczalności
Organ ochrony danych – status, forma działania, rozwiązania
krajowe i unijne.
Analiza ryzyka i szacowanie skutków przetwarzania danych
przez Administratora. Współpraca i zgłaszanie naruszeń
organowi nadzorczemu.
Klasyfikacja informacji, zarządzanie jakością danych,
prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych oraz
powierzenie i udostępnienie danych.
Obowiązek informacyjny i prawa osób, których dane dotyczą
m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia
danych, a także klauzule i procedury operacyjne.
Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych.
Certyfikacja, skargi, naruszenia, incydenty i administracyjne
kary pieniężne.
Praktyczne problemy ochrony danych osobowych
Organizacja systemu ochrony danych osobowych: Administrator
Danych, Współadministratorzy, Administrator Bezpieczeństwa
Informacji vs Inspektor Ochrony Danych.
Organizacja systemu ochrony danych osobowych – IOD: status
w organizacji, powołanie, zadania.
Organizacja systemu ochrony danych osobowych:
dokumentacja, pseudonimizacja i anonimizacja danych,
konsultacje z organem nadzorczym, szkolenia i sprawdzenia
(kontrola), zabezpieczenia.
Bezpieczeństwo teleinformatyczne i zagrożenia związane z IT.
Cyberbezpieczeństwo, ataki hackerskie, kopie zapasowe,
zarządzanie systemem informatycznym.
Wyłudzenia danych, kradzież tożsamości, nielegalny dostęp i
nieuprawniony dostęp, nielegalne wykorzystywanie danych.
Kryptografia i mechanizmy bezpieczeństwa.
Norma ISO
Krajowe ramy interoperacyjności.
Ochrona danych osobowych a informacje niejawne.
Prowadzenie kancelarii tajnej.
Bezpieczeństwo informacji biznesowych – zarządzanie
tajemnicą przedsiębiorstwa.
Ochrona danych osobowych w prawie pracy, administracji,
sektorze bankowym i biznesie.
Ochrona danych osobowych w oświacie, służbie zdrowia (dane
medyczne) oraz przetwarzanie danych nieletnich.
Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu
terytorialnego
Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej.
Plan ciągłości działania.

Rekrutacja:
Biuro Studiów Podyplomowych
u. Traugutta 61a, 26-600 Radom
tel. 48 362 13 32
e-mail: podyplomowe@wsh.pl
www.podyplomowe.wsh.pl

