
Warsztaty odbędą się w OBC, Olivia Sky Club, 

22 marca w godzinach 7.30-14.00. 

Koszt: 450 PLN/os. (plus 23% VAT) lub 400 PLN/os. 

(przy uczestnictwie kilku osób z jednej firmy). 

Serdecznie zapraszamy na jednodniowe 

warsztaty poświęcone RODO. 

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Brańska - 

Group Data Protection Officer dla spółek 

Crowe Horwath w Polsce. 

Warsztaty RODO 

Program warsztatów: 

I) RODO w procesie rekrutacyjnym: 

obowiązki informacyjne, zakres przetwarzanych 

danych, czas retencji, archiwizacja, niszczenie danych. 

II) RODO w procesach HR po zatrudnieniu: 

obowiązki informacyjne, zakres przetwarzanych 

danych, powierzanie/udostępnianie danych innym 

podmiotom, czas retencji danych pracownika i 

kontraktora, dane o stanie zdrowia pracownika i 

członków rodziny pracownika. 



Group Data 

Protection Officer

Odpowiedzialna za dostosowanie spółek do 

przepisów RODO. Ekspert z 10-letnim 

doświadczeniem w zakresie ochrony danych 

osobowych oraz ISO 27001:2013. Swoją karierę 

rozpoczęła w 2007 r. od audytów bezpieczeństwa 

jako audytor wiodący normy ISO/IEC 27001:2005. 

Jako kierownik ds. audytów i szkoleń w giełdowej 

spółce telekomunikacyjnej stworzyła i wprowadziła 

działania z zakresu security awareness, prowadząc 

szkolenia bezpośrednie i online dla kilkuset osób 

rocznie. W kolejnych latach opracowała i realizowała 

strategię audytu bezpieczeństwa. Jako audytor 

wiodący normy 27001:2013 nadzorowała certyfikację 

usług kolokacji i chmury obliczeniowej. Pełniła rolę 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i 

zastępcy ABI w grupie spółek.

aker z ponad 7-letnim doświadczeniem. Jeszcze na 

studiach zrekrutowany do Security Operation Center w 

IBM, gdzie odpowiadał za identyfikację i odpieranie 

ataków na infrastruktury firm z całego świata. Pracował 

jako tester penetracyjny, identyfikując i neutralizując 

potencjalne podatności w ich systemach. Uzyskał 

certyfikat OSCP - najbardziej doceniany i 

rozpoznawalny certyfikat w dziedzinie testów 

penetracyjnych. Główny architekt jedynego w Polsce 

poligonu cybernetycznego, gdzie trenował zespoły 

bezpieczeństwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

banków czy infrastruktur krytycznych. 

Ekspert i hobbista z zakresu cyberbezpieczeństwa 

ofensywnego, w wolnym czasie pomaga rozwijać 

narzędzia wykorzystywane przez hackerów na całym 

świecie.  

Małgorzata 

Brańska

Zgłoszenie na 

warsztaty

Warsztaty RODO 

Olivia Sky Club 

22 marca 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wysłania 

zapytania o formularz zgłoszeniowy na adres: 

mkolakowski@hrsolutions-group.com. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 

19.03.2018 r. 

 

Gwarancją uczestnictwa w warsztatach jest 

wypełnienie formularza oraz dokonanie opłaty. 

 

Liczba miejsc jest ograniczona. 


