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FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami składającymi się na prawidłowy proces 

przetwarzania danych osobowych takimi jak podmiot i przedmiot, cel oraz zakres przetwarzania 

danych osobowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa krajowego i prawa Unii 

Europejskiej. 

Zapoznanie studentów z podstawową dokumentacją związaną z polityką ochrony danych osobowych 

w szczególności zapoznanie studentów z metodami konstruowania podstawowych obowiązków 

informacyjnych, rejestru czynności przetwarzana danych osobowych, rejestru kategorii czynności 

przetwarzania, konstrukcji umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

Zapoznanie studentów z metodami i formami zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych  

w tym również sporządzania niezbędnej  w tym zakresie dokumentacji. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG w pogłębionym stopniu zna zagadnienia i definicje 

związane z procesem przetwarzania danych  takie jak 

definicja danych osobowych, przetwarzania, 

administratora, podmiotu przetwarzającego, danych 

biometrycznych, genetycznych, danych szczególnych 

kategorii oraz ma wiedzę na temat przedmiotu i celu 

przetwarzania danych osobowych; 

test wiedzy składający 

się z pytań zamkniętych;   

BN2_W03 P7S_WG w pogłębionym stopniu zna przepisy prawa krajowego 

oraz prawa Unii Europejskiej, regulujące proces 

przetwarzania danych osobowych; 

test wiedzy składający 

się z pytań zamkniętych;   

BN2_W11 P7S_WK w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat podstaw 

prawnych zgodnego z prawem przetwarzania danych 

osobowych, warunków wyrażenia zgody, przetwarzania 

danych szczególnych kategorii; 

test wiedzy składający 

się z pytań zamkniętych;   

BN2_W11 P7S_WK w pogłębionym stopniu ma wiedzę na temat 

podstawowych praw przysługujących osobom, których 

dane dotyczą w zakresie sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, 

złożenia sprzeciwu, zgłoszenia skargi do uprawnionego 

organu oraz innych wynikających z obowiązujących 

przepisów regulujących proces przetwarzania danych 

osobowych;  

test wiedzy składający 

się z pytań zamkniętych;   



UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U02 

 

P7S_UW potrafi sporządzić podstawową dokumentację związaną z 

wprowadzeniem polityki ochrony danych osobowych  

w przedsiębiorstwie; 

ocena pracy studentów 

w oparciu o analizę 

przedstawionych pytań, 

problemów prawnych  

i zadań problemowych  

w trakcie zajęć; 

BN2_U06  

P7S_UW 

potrafi konstruować podstawowe obowiązki informacyjne, 

rejestr czynności przetwarzana danych osobowych, 

rejestru kategorii czynności przetwarzania jak również 

potrafi sporządzić podstawowe elementy składowe umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

ocena pracy studentów 

w oparciu o analizę 

przedstawionych pytań, 

problemów prawnych  

i zadań problemowych  

w trakcie zajęć; 

BN2_U06 P7S_UW potrafi dokonać zgłoszenia naruszenia ochrony danych 

osobowych do właściwego organu i za pomocą 

właściwych narzędzi, w szczególności potrafi wypełnić 

formularz zgłoszenia, zgłoszenie uzupełniające oraz 

potrafi przygotować niezbędną dokumentację, którą 

należy sporządzić na wypadek zgłoszenia naruszenia 

ochrony danych osobowych; 

ocena pracy studentów 

w oparciu o analizę 

przedstawionych pytań, 

problemów prawnych  

i zadań problemowych 

 w trakcie zajęć; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane opinie o 

roli procesu przetwarzania danych osobowych ma 

świadomość konieczności podporządkowania się prawu z 

punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania systemu 

prawnego przetwarzania danych osobowych; 

dyskusja na zajęciach 

pozwalająca na 

poznawanie poglądów 

studentów i analizowanie  

przedstawionych 

problemów prawnych  

ocena aktywności  

i spostrzeżeń w trakcie 

dyskursu; 

 

BN2_K03 P7S_KO kreatywnie działa w sposób przedsiębiorczy  znając przy 

tym wady i zalety regulacji prawnych z zakresu 

problematyki związanej z ochroną przetwarzania danych 

osobowych; 

dyskusja na zajęciach 

pozwalająca na 

poznawanie poglądów 

studentów i analizowanie  

przedstawionych 

problemów prawnych  

ocena aktywności  

i spostrzeżeń w trakcie 

dyskursu; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 12 

realizacja zadań projektowych =25 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu =  

realizacja zadań projektowych = 

e-learning =  

zaliczenie/egzamin =  



inne  (określ jakie) = konsultacje = 4 

RAZEM:77 

Liczba punktów  ECTS:3 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

 

inne  (określ jakie) =  

RAZEM:   

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych:  

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

I. Źródła prawa ochrony danych osobowych  

II. Przetwarzanie danych osobowych  

II.I Podstawowe definicje dotyczące ochrony danych osobowych i ich charakteryzacja   

II.II Definicja danych osobowych oraz ich kwalifikacja prawna oraz zastosowanie tej definicji 

na wybranych przykładach  

II.III Rodzaje czynności dokonywanych na danych osobowych  

II.IV. Rejestr czynności i rejestr kategorii czynności  

III. Podmioty przetwarzające dane osobowe  

III.I Status prawny Administratora i Podmiotu Przetwarzającego  

III.II Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

IV. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych  

V. Obowiązek informacyjny  

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą  

VII. Naruszenie ochrony danych osobowych  

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

Literatura:  

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, A. Krasuski, WoltersKluwer, Warszawa 2018  

Akty prawne:  

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) 

2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z 
późń. zm) 

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.   (Dz.U. Nr 78, poz. 483) 

4. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 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)  (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) 

2. Article 29 Data Protection Working Party 17/EN WP250 Guidelines on Personal data 
breach notification under Regulation 2016/679 Adopted on 3 October 2017 

3. Article 29 Data Protection Working Party 17/EN WP251 Guidelines on Personal data 
breach notification under Regulation 2016/679 Adopted on 3 October 2017 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

Opracowanie prezentacji multimedialnej dla każdego tematu zajęć realizować. Zadania problemowe i 
analiza wybranych zagadnień, które student rozwiązuje lub dokonuje ich analizy na podstawie 
przedstawionym materiału obejmującego realizowany temat zajęć.  
 

W formie e-learning: nie dotyczy 

 

POMOCE NAUKOWE Przygotowany konspekt ćwiczeń, akty prawne do analizy wybranych problemów prawnych na 
zajęciach, prezentacja multimedialna  
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltwmvzc4mjxgy3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltwmvzc4mjxgy3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltwmvzc4mjxgy3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltwmvzc4mjxgy3ti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3teltcmfzwsyy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzvha3teltcmfzwsyy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzuga2tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjyha4ds


PROJEKT  Temat projektu: Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO w praktyce.  

 

 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zajęcia w formie bezpośredniej:  
 
Zaliczenie na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z testu składającego się z pytań zamkniętych  
oraz uzyskania pozytywnej oceny z przygotowanego Projektu. 
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia 
przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych  
w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Akademii WSB.  

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 
 

 


