
        
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                

www.kprf.pl | www.polski-zarzadca.pl 

 

 

 
 
 

 

OFERTA 

 

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości 

oraz  

Kancelaria KPRF Law Office 

 

w zakresie szkoleń 

 
 

 

PRZYGOTOWANIE PODMIOTÓW Z BRANŻY OBROTU I 
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W ZAKRESIE 

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRZEPISÓW RODO 

 

Warszawa 2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



        
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                

www.kprf.pl | www.polski-zarzadca.pl 

 

 

 

 

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w odniesieniu do 

różnych obszarów działalności przedsiębiorców będących administratorami danych 

(w szczególności kadry, marketing, IT). W trakcie szkolenia zostaną zidentyfikowane 

wymagania dotyczące skutecznego wdrożenia przepisów o ochronie danych 

osobowych,  przedstawione sposoby identyfikacji zasobów danych osobowych, a 

także praktyczne przykłady dostosowania dokumentacji firmy do wymogów RODO. 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat aktualnych prawnych regulacji dotyczących 

danych osobowych i ich przetwarzania oraz zasad przestrzegania obowiązujących 

standardów. Podczas szkolenia uczestnik pozna najważniejsze zmiany i zapisy 

RODO, a także zdobędzie praktyczną wiedzę na temat ochrony danych osobowych i 

wpływu regulacji sektorowych i ogólnych na funkcjonowanie branży nieruchomości. 

 

Po szkoleniu uczestnik będzie miał wiedzę na temat: 

 Formy prawnej reformy ochrony danych osobowych 

 Zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 

 Obowiązków Administratorów Danych Osobowych 

 Obowiązków osób administrujących danymi 

 Prawach osób, których dane są administrowane 

 Wybranych zagadnień np. przetwarzania danych osobowych dzieci, ekstrakcji 

danych do państw trzecich  

 Kar finansowych 
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Harmonogram Szkolenia: RODO dla przedsiębiorców. 

I. Omówienie przepisów RODO 

1. Charakter prawny RODO oraz zakres jego stosowania: 

1.1. jakie podmioty są zobowiązane stosować RODO, 

1.2. dane osobowe – co jest daną osobową w rozumieniu RODO; szczególne 

kategorie danych osobowych, 

1.3. jakie czynności podlegają regulacji RODO. 

 

2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych: 

2.1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania, w tym 

omówienie podstaw prawnych przetwarzania:  

a/ zgoda – warunki wyrażenia ważnej zgody, 

b/ wykonanie umowy, 

c/ wypełnienie obowiązku prawnego, 

d/ ochrona żywotnych interesów osoby, 

e/ prawnie realizowany cel administratora,  

2.2. zasada ograniczenia celu przetwarzania, 

2.3. zasada minimalizacji danych, 

2.4. zasada prawidłowości, 

2.5. zasada ograniczenia przechowywania, 

2.6. zasada integralności i poufności danych, 

2.7. zasada rozliczalności. 

 

3. Podmioty przetwarzające dane osobowe: 

3.1. administrator/współadministrator danych – prawa i obowiązki (w tym 

obowiązek informacyjny, obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych), 
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3.2. podmiot przetwarzający: podstawa działania (w tym omówienie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych), prawa i obowiązki podmiotu (w tym 

obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) 

3.3. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

3.4. wyznaczenie inspektora ochrony danych, 

3.5. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania. 

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane: 

4.1. uprawnienia osób fizycznych: 

a/ prawo do sprostowania danych, 

b/prawo do bycia zapomnianym, 

c/ prawo do ograniczenia przetwarzania, 

d/ prawo do przenoszenia danych 

e/ prawo do sprzeciwu; 

f/ prawo do cofnięcia zgody, 

g/ prawo do niepodlegania profilowaniu. 

4.2. obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego w związku z 

wykonywaniem praw przez osoby fizyczne. 

 

5. Naruszenie ochrony danych osobowych: 

5.1. co jest naruszeniem ochrony danych osobowych, 

5.2. jakie czynności należy podjąć w przypadku naruszenia ochrony danych.  

 

6. Kontrola prawidłowego stosowania przepisów RODO: 

6.1. odpowiedzialność cywilna, administracyjna, karna, 

6.2. podmioty uprawnione do kontroli oraz orzekania, 

6.3. omówienie podstawowych założeń ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

II. RODO w działalności podmiotów z branży obrotu nieruchomościami  

1. Podmioty jako administratorzy danych  
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- prawa i obowiązki zarządców nieruchomości, w tym wspólnot oraz 

spółdzielni mieszkaniowych zarządzających nieruchomościami, pośredników, 

rzeczoznawców, 

- kategorie przetwarzanych danych, 

- czynności przetwarzania, 

- czas przetwarzania, 

- odbiorcy danych. 

2. Podmioty jako przetwarzający dane (prawa i obowiązki zarządców 

nieruchomości, w tym wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych 

zarządzających nieruchomościami, pośredników, rzeczoznawców). 

3. Marketing usług.  

 

III. Jak szybko i skutecznie wdrożyć RODO w firmie z branży nieruchomości  

1. RODO w odniesieniu do danych będących w posiadaniu podmiotów w dniu 

25 maja 2018r.  

2. RODO w odniesieniu do danych zbieranych przez podmioty po dniu 25 maja 

2018r.  

 

 

 

 

 


