
Korzyści dla Uczestnika kursu:

• Uzyskanie kompleksowej wiedzy z obszaru ochrony danych  

osobowych przekazywanej w oparciu o standardy szkoleniowe  

i metodologię uznanej międzynarodowej organizacji IAPP

• Pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu  

europejskich i krajowych regulacji dotyczących ochrony danych  

osobowych i prywatności

• Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania, wdrożenia  

i zarządzania programem ochrony danych osobowych

w organizacji

• Możliwość przystąpienia do egzaminów w celuuzyskania  

renomowanych certyfikatów CIPP/E i CIPM

• Zestaw materiałów w języku angielskim niezbędnych do  

samodzielnej nauki przed przystąpieniem do egzaminu oraz  

późniejszego wykorzystania – podręcznik, przykładowe pytania  

egzaminacyjne, prezentacja ze wskazówkami

• Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy  

z innymi uczestnikami oraz doświadczonymi prowadzącymi

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych oraz osób  

odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacjach,  

przygotowujący do uzyskania certyfikatów CIPP/E i CIPM,  

posiadających akredytację zgodną z ISO 17024: 2012

Oferta obejmuje: kurs, voucher egzaminacyjny, oficjalny podręcznik IAPP, zestaw przykładowych pytań testowych oraz roczne  

członkostwo w IAPP

Deloitte Legal - oficjalny partner szkoleniowy IAPP (International Association of Privacy Professionals)

Korzyści dla Firmy:

• Zapewnienie niezbędnych kwalifikacji osobie pełniącej  

funkcję IOD lub odpowiedzialnej za kwestie ochrony danych  

osobowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa (w tym  

RODO)

• Uwiarygodnienie działań organizacji w oczach klientóworaz

partnerów biznesowych

• Dostarczenie organizacji niezbędnych narzędzi do sprawnego  

ułożenia oraz zarządzania procesem ochrony danych  

osobowych

• Zwiększanie efektywności i skuteczności ochrony danych  

osobowych w firmie

• Ograniczanie ryzyka nałożeniasankcji

Jako oficjalny partner szkoleniowy IAPP gwarantujemy Uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń solidne  

przygotowanie do egzaminów CIPP/E i CIPM oraz codziennej pracy w obszarze ochrony danych osobowych.

Dołącz do grona uczestników najbliższych kursów (kontakt: Anna Płocica:aplocica@deloittece.com)



Opis kursu

Certified Information Privacy  
Professional/Europe (CIPP/E)

Kurs CIPP/E dotyczy europejskich i krajowych regulacji

z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestnicy kursu  

zapoznają się z modelem ochrony prywatności przyjętym  

w Europie, kluczową terminologią oraz praktycznymi  

rozwiązaniami z zakresu ochrony danych osobowych  

oraz międzynarodowego transferu danych.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o bazę programową  

IAPP dla Certified Information Privacy Professional/Europe  

(CIPP/E).

Certyfikat CIPP/E posiada akredytację zgodną z ISO  

17024: 2012 i jest uznanym standardem weuropejskim  

systemie certyfikacji z zakresu ochrony danych  

osobowych.

Adresaci kursu CIPP/E:

• Inspektorzy Ochrony Danych,

• Osoby odpowiedzialne za kwestie związane zochroną  

danych osobowych u przedsiębiorców,

• Prawnicy specjalizujący się w regulacjach z zakresu ochrony  

prywatności i danych osobowych,

• Zarządcy archiwów,

• Dyrektorzy ds. ochrony informacji (w tym Chief Information  

Officers),

• Dyrektorzy ds. zgodności (w tym Chief Compliance Officers),

• Dyrektorzy działów HR,

• Wszystkie osoby uczestniczące w procesach przetwarzania

danych osobowych.

Certified Information Privacy  
Manager (CIPM)

Kurs CIPM dotyczy zasad wdrażania i zarządzania programem  

ochrony prywatności i danych osobowych w organizacjach  

przy użyciu odpowiednich procesów i technologii, a także  

budowania i funkcjonowania profesjonalnego oraz sprawnie  

działającego zespołu osób zajmujących się powyższymi  

kwestiami.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o bazę programową  

IAPP dla Certified Information Privacy Manager(CIPM).

Certyfikat CIPP/M posiada akredytację zgodną z ISO  

17024: 2012 i jest pierwszym i jedynym na świecie  

certyfikatem z zakresu zarządzania programem ochrony  

prywatności.

Adresaci kursu CIPM:

• Inspektorzy Ochrony Danych,

• Osoby odpowiedzialne za kwestie związane zochroną  

danych osobowych u przedsiębiorców,

• Managerowie ds. ochrony danych,

• Audytorzy,

• Dyrektorzy ds. zgodności (w tym Legal Compliance Officers),

• Managerowie ds. ochrony bezpieczeństwa,

• Managerowie ds. ochrony informacji,

• Wszystkie osoby uczestniczące w procesach przetwarzania

danych osobowych.

Informacje ogólne

Jakie moduły są dostępne i czego dotyczą?

Kurs trwa dwa albo cztery dni i składa się z dwóch niezależnych modułów: CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/  

Europe) oraz CIPM (Certified Information PrivacyManager).



Certified Information Privacy Professional/Europe  

(CIPP/E)

• Ustawy i inne regulacje oparte o RODO: istotaochrony  

danych osobowych w Europie

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

• Wdrażanie systemu ochrony prywatności i danych  

osobowych w firmie: programy ochrony prywatności i danych  

osobowych z perspektywy zarządzanianimi

Moduły

Certified Information Privacy  
Professional/Europe (CIPP/E)

Moduł 1: Regulacje dotyczące ochronydanych  

osobowych

Zapoznanie z najważniejszymi europejskimi regulacjami  

z zakresu ochrony danych osobowych, organami

regulacyjnymi, a także procesem stopniowego ujednolicania

systemu ochrony danych osobowych.

Moduł 2: Dane osobowe

Definiowanie i rozróżnianie kategorii danych, zuwzględnieniem  

danych osobowych, danych zanonimizowanych, danych  

speudonimizowanych, a także szczególnych kategorii danych.

Moduł 3: Administratorzy i podmioty przetwarzające  

(procesorzy)

Zadania i relacje administratorów oraz podmiotów  

przetwarzających dane osobowe nazlecenie.

Moduł 4: Przetwarzanie danych osobowych  

Zasady przetwarzania danych osobowych, zakres  

zastosowania RODO, omówienie podstaw prawnych  

przetwarzania danych osobowych.

Moduł 5: Obowiązki informacyjne

Omówienie obowiązków informacyjnych administratora wobec  

podmiotów danych oraz organów nadzorczych.

Moduł 6: Prawa osób, których dane dotyczą  

Omówienie praw osób, których dane dotyczą, sposobów ich  

realizacji, a także praw i obowiązków administratorów oraz  

podmiotów przetwarzających.

Moduł 7: Bezpieczeństwo przetwarzania danych  

Omówienie obowiązków administratorów i podmiotów  

przetwarzających związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa  

danych osobowych oraz informowaniem o przypadkach  

naruszenia ochrony danych.

Certified Information Privacy  
Manager (CIPM)

Moduł 1: Wstęp do zarządzania programem ochrony  

prywatności

Określenie zadań związanych z zarządzaniem programem  

ochrony prywatności, a także wyjaśnienie znaczenia zasady  

rozliczalności w zarządzaniu programem ochrony prywatności.

Moduł 2: Zarządzanie prywatnością

Analiza warunków opracowania i wdrożenia programu ochrony  

prywatności i danych osobowych, w tym umiejscowienia  

stanowisk/funkcji związanych z ochroną danych osobowych

w strukturze organizacyjnej, zadań IOD, zakresu programu  

i strategii ochrony prywatności, a także zasadwsparcia

i bieżącego zaangażowania kluczowych stanowisk/funkcji.

Moduł 3: Obowiązujące przepisy prawa i regulacje  

Omówienie środowiska regulacyjnego związanego z ochroną  

prywatności oraz danymi osobowymi, a także elementów  

wspólnych dla różnych systemów prawnych i strategii w celu  

zachowania zgodności z przepisami.

Moduł 4: Ocena danych

Prezentacja praktycznych procesów mapowania/  

inwentaryzacji danych osobowych, analizy luk, oceny skutków  

przetwarzania dla ochrony prywatności/ochrony danych  

osobowych oraz oceny dostawców.

Moduł 5: Polityki

Omówienie powszechnie stosowanych polityk ochrony  

prywatności, ich elementów oraz prezentacja strategii  

wdrożenia.

Moduł 6: Prawa osób, których danedotyczą

Omówienie kwestii operacyjnych związanych z informowaniem  

o prawach osób, których dane dotyczą, a także ich

obsługą, w tym wypełnianiem obowiązków informacyjnych,  

pozyskiwaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

zapewnieniem dostępu do danych, ich poprawianiem,  

przenoszeniem, ograniczaniem przetwarzania czy usuwaniem.



Moduł 8: Rozliczalność

Omówienie wymogów związanych z zasadą rozliczalności,  

w tym systemów zarządzania ochroną danych osobowych,  

oceną skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),  

obowiązków zachowania poufności oraz zadań Inspektora  

Ochrony Danych.

Moduł 9: Międzynarodowy transfer danych  

Prezentacja zasad i obowiązków związanych z transferem  

danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,  

w tym dotyczących wykorzystania decyzjistwierdzających  

odpowiedni stopień ochrony.

Moduł 10: Nadzór i egzekwowanie

Omówienie zadań, uprawnień i procedur organów  

nadzorczych, składu Europejskiej Rady Ochrony Danych i jej  

kompetencji, roli Europejskiego Inspektora Ochrony Danych,  

a także środków prawnych, zasadodpowiedzialności

i kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Moduł 11: Przestrzeganie regulacji dotyczących danych  

osobowych

Omówienie zasad stosowania europejskiego prawa ochrony  

danych osobowych, podstaw prawnych oraz zgodności  

przetwarzania danych osobowych w praktyce, w tym  

przetwarzania danych osobowych pracowników przez  

pracodawców, stosowania monitoringu, przetwarzania danych  

osobowych w marketingu bezpośrednim, IT oraz

w outsourcingu.

Moduł 7: Szkolenie i podnoszenie świadomości  

Prezentacja strategii opracowywania i wdrażania szkoleń  

dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych oraz  

programów podnoszenia świadomości w tym zakresie.

Moduł 8: Ochrona danychosobowych

Przedstawienie kompleksowego podejścia do ochrony danych  

osobowych poprzez stosowanie zasady (privacy bydesign).

Moduł 9: Procedura wykrywania i postępowania  

z naruszeniami ochrony danych osobowych  

Przedstawienie wytycznych dotyczących planowania

i reagowania na przypadki naruszenia ochrony danych

osobowych.

Moduł 10: Analiza, monitoring i audyt działania  

programu

Prezentacja powszechnie stosowanych sposobów  

analizowania, monitorowania oraz audytu działania programu  

ochrony prywatności i danychosobowych.



Cena:

· 10.900 PLN + VAT / osoba (cena obejmuje kurs, opłaty za

egzamin CIPP/E i CIPM, podręczniki IAPP, przykładowe pytania

testowe oraz opłatę za roczne członkostwo w IAPP)

Terminy*:

• 11-12 i 18-19.02.2021 - Warszawa

• 14-15 i 21-22.04.2021 - Warszawa

• 7-8 i 17-18.06.2021 - Warszawa

* Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od liczby chętnych,

tak by zapewnić optymalną liczbę uczestników w każdym kursie.

Cena:

· 6.300 PLN + VAT / osoba (cena obejmuje kurs, opłatę za

egzamin CIPM, podręcznik IAPP, przykładowe pytania

testowe oraz opłatę za roczne członkostwo w IAPP);

Terminy*:

• 18-19.02.2021 - Warszawa

• 21-22.04.2021 - Warszawa

• 17-18.06.2021 - Warszawa

* Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od liczby chętnych,

tak by zapewnić optymalną liczbę uczestników w każdym kursie.

Cena:

· 6.300 PLN + VAT / osoba (cena obejmuje kurs, opłatę za

egzamin CIPP/E, podręcznik IAPP, przykładowe pytania

testowe oraz opłatę za roczne członkostwo w IAPP)

Terminy*:

• 11-12.02.2021 - Warszawa

• 14-15.04.2021 - Warszawa

• 7-8.06.2021 - Warszawa

* Terminy mogą ulec zmianie, w zależności od liczby chętnych,

tak by zapewnić optymalną liczbę uczestników w każdym kursie.

Kurs CIPM
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Informacje praktyczne

Co obejmuje oferta?

• W zależności od modułu: 2-dniowy kurs CIPP/E, 2-dniowy kurs CIPM albo 4-dniowy kurs CIPP/E+CIPM, prowadzony

w języku polskim przez doświadczonych i certyfikowanych (CIPP/E i CIPM) instruktorów z Deloitte Legal, w małych

grupach (5-10 osób), zgodnie z metodologią i programem opracowanym przez renomowaną organizację IAPP;

• Oficjalny podręcznik IAPP w wersji elektronicznej (materiały w języku angielskim);

• Przykładowe pytania egzaminacyjne CIPP/E lub CIPM (w językuangielskim);

• Voucher na egzamin CIPP/E lub CIPM (egzamin w językuangielskim);

• Roczne członkostwo w IAPP zapewniające możliwość kontaktu z szerokim gronem profesjonalistów z całego świata, dostęp do  

informacji i raportów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, analiz eksperckich, alertów prawnych czy narzędzi.

Kurs CIPP/E Pakiet CIPP/E + CIPM

Ewelina Witek

Senior Managing Associate  

Adwokat

e-mail: ewitek@deloittece.com

Magdalena Angulska

Marketing & Business Development Coordinator  

Deloitte Legal

e-mail: mangulska@deloittece.com

W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt z:

Osoby zainteresowane zapisem na kurs proszone są o kontakt z:

http://www.deloitte.com/pl/onas
mailto:ewitek@deloittece.com
mailto:kjacak@deloittece.com

