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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

Nowe przypadki i zasady przetwarzania danych osobowych związane 

z przeciwdziałaniem występowaniu koronawirusa, a wymagania 

RODO 
 

Celem szkolenia jest: 

 Szczegółowe omówienie zakresu uprawnień i możliwych podstaw prawnych do przetwarzania danych 

osobowych pracowników, współpracowników, pracowników tymczasowych, a także osób odwiedzających zakład 

pracy (gości) w związku z procedurami przeciwdziałania rozprzestrzeniania koronawirusa, jakie wdrażają 

aktualnie pracodawcy. 

 Przedstawienie konkretnych interpretacji prawnych wraz z propozycjami rozwiązań o charakterze 

proceduralnym w zakresie przeprowadzania ankiet medycznych, badań temperatury ciała, wprowadzenia 

automatycznych systemów weryfikujących ciepłotę ciała, współpracy z firmami ochroniarskimi w zakresie 

weryfikacji stanu zdrowia pracowników i gości. 

 Możliwość bezpośrednich konsultacji z wykładowcą – radcą prawnym i ekspertem w dziedzinie ochrony danych 

osobowych, który wdrożył rozwiązania w zakresie przeciwdziałania COVID-19 w ponad 20 zakładach pracy. 

 

 

Program szkolenia: 

1. Możliwy zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników, współpracowników oraz 

osób odwiedzających zakłady pracy w zakresie ankiet medycznych oraz ankiet związanych z potencjalnym 

występowaniem symptomów COVID-19. 

2. Jakie możliwości mają aktualnie pracodawcy w zakresie badania temperatury ciała pracowników oraz osób 

odwiedzających zakład pracy? Wskazanie konkretnych propozycji rozwiązań. 

3. Zapewnianie pracownikom możliwości przeprowadzania badań przesiewowych na obecność koronawirusa 

w ramach wsparcia pracodawcy – w jaki sposób ułożyć ten proces by nie narażać się na zarzut przetwarzania 

szczególnych kategorii danych bez podstawy prawnej? 

4. Współpraca pracodawcy z Sanepidem – w jakich okolicznościach może dochodzić do przetwarzania danych 

o stanie zdrowia pracowników? 

5. Zdalna praca wymuszona przez koronawirusa, a możliwy zakres monitorowania sposobu wykonywania pracy 

przez pracodawcę oraz podstawy prawne. 

6. Rozliczanie czasu pracy w ramach pracy zdalnej, a przetwarzanie danych osobowych o pracownikach. 

 

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej,  

 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  

http://www.zg.frdl.pl/
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ZORGANIZUJEMY SZKOLENIE ZARÓWNO W FORMIE STACJONARNEJ JAK I ON-LINE 

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy 

komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali 

multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy 

instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za 

pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 

 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener 

odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, (Google 

Chrome).  

 

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem lub głośniki.  

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

tel.: 68 453 22 09 

www.zg.frdl.pl 
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