
Podstawowe informacje o szkoleniu
Norma ISO/IEC 27701:2019 została stworzona, aby pomóc  

organizacjom w lepszym zrozumieniu, zarządzaniu i ogranicza-

niu ryzyka związanego z danymi osobowymi. Norma ISO/IEC 

27701:2019 została opracowana w celu określenia wymagań  

i dostarczenia wskazówek dotyczących ustanawiania, wdrażania, 

utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania in-

formacjami o prywatności (SZIP) w formie rozszerzenia do ISO/

IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania prywatnością.

Po wdrożeniu przez organizację normy ISO/IEC 27701:2019  

konieczne jest, aby zmierzyć skuteczność jej działań wdroże-

niowych oraz lepiej zrozumieć, co działa dobrze, a gdzie są ob-

szary do poprawy. Struktura szkolenia została zaprojektowana  

w sposób elastyczny, co pozwoli organizacjom reagować na 

wyniki ich pomiarów, dokonując korekt przy ich wdrażaniu. 

Uczestnicząc w tym jednodniowym szkoleniu, uczestnik zro-

zumie, dlaczego pomiar i analiza wdrożenia struktury jest tak 

ważna i na jakich obszarach audit wewnętrzny powinien się 

koncentrować, aby zapewnić jego skuteczność.

Szkolenie to dostarcza informacji na temat auditu wdrożenia 

ISO/IEC 27701:2019, aby umożliwić uczestnikowi i jego organi-

zacji zrozumienie, wykrycie, poprawienie i monitorowanie sku-

teczności tych podstawowych zasad. Uczestnik weźmie udział 

w ćwiczeniach praktycznych i dyskusjach w grupie, które roz-

winą jego zdolność do przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Agenda szkolenia
•  ISO/IEC 27701:2019

•  HLS (ang. High Level Structure - Struktura Wysokiego Poziomu) 

oraz dodatkowe SZIP

•  Powtórzenie terminologii auditowej

•  Przeprowadzenie działań auditowych

•  Punkt 5.4.1

•  Zagrożenia i szanse

•  Punkt 5.2, 5.4.1 oraz 5.5 (włączając Punkt 5.5.5)

•  Świadomość – SZIP oraz prywatność 

•  Punkt 5.4 oraz 5.6

•  Ocena zagrożeń oraz postępowanie

•  Punkt 5.7

•  Wybór nadzoru

•  Ochrona prywatności w fazie projektowania i domyślna 

ochrona prywatności

•  Czego oczekują auditorzy SZIP?

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzyma 

uznany na całym świecie certyfikat BSI.
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Czego się nauczę?
Uczestnik będzie potrafił:
•  Rozpoznać kluczowe wymagania operacyjne normy ISO 27701:2019 

oraz jak je oceniać 
•  Zidentyfikować jakie obszary oraz kto powinien zostać poddany audi-

towi i dlaczego
•  Zidentyfikować, gdzie szukać dowodów podczas przeprowadzania 

auditu
•  Określić, w jaki sposób zastosować pragmatyczne podejście bizne-

sowe do auditu organizacji w stosunku do wymagań, które mogą być 
otwarte na interpretację

Uczestnik nabędzie umiejętność:
•  Przeprowadzenia auditów we wszystkich aspektach procesów SZIP
•  Przeprowadzania auditów we wszystkich aspektach wyboru nadzoru 

nad informacjami o prywatności, ich wdrożeni oraz skuteczności

Dlaczego warto inwestować w szkolenia BSI?
Chcemy mieć pewność, że otrzymasz najlepsze możliwe doświadczenie edukacyjne. W związku z tym oferujemy naszym klientom 

szereg szkoleń na różnych poziomach, od początkującego specjalisty po eksperta. Tworzymy przyjazne środowisko do nauki, aby 

każdy uczestnik szkolenia zachował wiedzę i nabył umiejętności, które będą nadal przydatne po zakończeniu kursu.

Uczestnicząc w szkoleniach BSI masz gwarancję współpracy z najlepszymi trenerami w branży. Z pasją dzielą się oni swoją wiedzą  

i doświadczeniem, mając na celu skuteczne przekazanie wiedzy uczestnikom szkolenia. Zaufani eksperci z wieloletnim doświadcze-

niem biznesowym omawiają zagadnienia w odpowiedni sposób, w oparciu o przykłady zaczerpnięte z życia co dodatkowo wzmacnia 

proces uczenia się. 

Szkolenie przeprowadzone w organizacji może być wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli w organizacji jest 

wielu zainteresowanych kandydatów. Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów aby dowiedzieć się więcej.

Następny krok z Akademią BSI
Chcesz dowiedzieć się wiecej? Uczestnicy mogą być także zainteresowani szkoleniem Norma ISO 27001 oraz szkoleniem z zakresu 

Ochrony Danych Osobowych.

Jakie są korzyści?
•  Lepsze zrozumienie niektórych kluczowych wy-

magań operacyjnych normy ISO 27701 (punkt 
5) i sposobów ich oceny

•  Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania auditu 
wewnętrznego 

•  Zrozumienie, które obszary standardu należy 
poddać auditowi, oraz techniki i podejścia do 
rozważenia

•  Zrozumienie problemów napotykanych przez 
organizację podczas utrzymywania i nadzoro-
wania podstawowych zasad procesów

•  Interpretacja niektórych bardziej subiektyw-
nych wymagań normy

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażo-

wanych i posiadających kwalifikacje w zakresie auditu sys-

temów zarządzania, takich jak ISO/IEC 27001 i ISO 9001,  

i zainteresowanch zdobyciem doświadczenia i wiedzy w prze-

prowadzaniu auditów procesów normy ISO/IEC 27701: 2019.

  Oprócz zrozumienia kluczowych zasad auditu uczestnik 

powinien mieć dobrą znajomość normy ISO / IEC 27701  

✔

✔

Dla kogo jest to szkolenie?
Każdy kto chce:

•  Dowiedzieć się jak przeprowadzać audit oraz oceniać skuteczność SZIP organizacji zaprojektowanego, aby spełniać wymagania 

normy ISO/IEC 27701:2019

•  Poznać praktyczne techniki i metody, które można zastosować w celu przeprowadzenia skutecznego auditu wewnętrznego  

i utrzymania SZIP zgodnie z normą ISO/IEC 27701:2019

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli dowolnej wielkości lub typu organizacji, którzy są obecnie zaangażowani w plano-

wanie, wdrażanie i utrzymywanie SZIP zgodnie z normą ISO / IEC 27701:2019.

i kluczowych zasad systemu zarządzania informacjami o pry-

watności* (SZIP), równoważnych z uczestnictwem w naszym 

kursie wymagań ISO/IEC 27701.

*  Podczas gdy norma ISO/IEC 27701 odnosi się do danych osobowych 
(PII), a poprzedni standard BS 10012, użył terminu „system zarządza-
nia danymi osobowymi”, bezpośrednio poprzedzający standard ISO/IC 
27552 wprowadził „system zarządzania informacjami o prywatności”.

Zadzwoń: +48 22 209 01 44 |-45 | -46
lub wyślij e-mail na adres: szkolenia@bsigroup.com
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Wymagania wstępne – oczekuje się, że uczestnik będzie posiadał następującą wiedzę:


