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Podstawowe informacje o szkoleniu
Norma ISO / IEC 27701: 2019 została opracowana w celu okre-

ślenia wymagań i dostarczenia wskazówek dotyczących usta-

nawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia 

systemu zarządzania informacjami o prywatności (SZIP) w for-

mie rozszerzenia do ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 w zakresie 

zarządzania prywatnością. Podstawowe zasady SZIP pomogą 

w obsłudze i utrzymaniu procesów w organizacji, zapewniając 

jednocześnie ochronę zainteresowanym stronom.

To jednodniowe szkolenie pomoże zrozumieć zasady normy 

ISO / IEC 27701 oraz zmiany wymagane do rozszerzenia SZBI 

organizacji. Pozwoli również zrozumieć, w jaki sposób wyma-

gania normy ISO / IEC 27701 zapewnią podstawę dla skutecz-

nego SZIP i dostarczą wskazówek dla nadzorujących system 

zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych (ang. PII)  

i/lub procesorów systemu zarządzania bezpieczeństwem da-

nych osobowych.

Przy pełnym wsparciu światowej klasy trenera BSI uczestnik po-

zna wspólne terminy i definicje normy ISO / IEC 27701, a także 

najważniejsze pojęcia i wymagania.

Agenda szkolenia
•  Przegląd normy ISO 27701: 

 • Kluczowe terminy

 • Kontekst normy ISO 27701

 • Efekty wdrożenia normy ISO 27701

 • Wskazówki dot. zagrożeń

 • Wskazówki dot. procesów

•  SZIP – szczegółowe wymagania odnoszące się do normy  

ISO 27002:2013 

•  Punkt 5: SZIP – szczegółowe wymagania odnoszące się do 

normy ISO 27002 

•  Punkt 6: SZIP – szczegółowe wymagania odnoszące się do 

normy ISO 27002 

•  Punkt 7: Dodatkowe wytyczne normy ISO 27002 dla nadzorują-

cych system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych 

• Punkt 8: Dodatkowe wytyczne normy

• Załączniki

Na zakończenie szkolenia, każdy uczestnik otrzyma uznany na 

całym świecie certyfikat BSI.

Akademia BSI

ISO/IEC 27701:2019 Wymagania 
Szkolenie

Upewnij się, że to szkolenie jest dla Ciebie odpowiednie
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Czego się nauczę?
•  Powtórzę terminy zastosowane w normie ISO/IEC 27701 

oraz inne alternatywne wykorzystywane terminy

•  Będę potrafił wyjaśnić kontekst normy ISO/IEC 27701 oraz 

jej zamierzone rezultaty

•  Będę potrafił zidentyfikować konkretne wymagania oraz 

wskazówki zawarte w normie ISO/IEC 27701

•  Będę potrafił zidentyfikować kluczowe koncepcje oraz 

strukturę normy ISO/IEC 27701

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 ternerami 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 naszym Szkoleniem Wdrożeniowym ISO / IEC 27701: 2019.

Zadzwoń: +48 22 209 01 44 |-45 | -46
lub wyślij e-mail na adres: szkolenia@bsigroup.com

Jakie są korzyści?
•  Zrozumienie korzyści wynikających z posiadania efektyw-

nego SZIP w organizacji

•  Zrozumienie treści normy ISO/IEC 27701, zarówno wyma-

gań, jak i wytycznych, oraz w jaki sposób usprawni to prze-

twarzanie systemu zarządzania bezpieczeństwem danych 

osobowych

•  Określenie skuteczność SZIP organizacji

•  Zrozumienie, w jaki sposób standard ten mapuje ramy 

prywatności i zasady zawarte w innych normach ISO/IEC 

(np. 29100, 27018 i 29151) oraz w ogólnym rozporządze-

niu UE o ochronie danych osobowych (RODO)

•  Zdobycie zaufania klientów i partnerów

•  Ochrona reputacji organizacji

•  Poinformowanie kierownictwa wyższego szczebla w orga-

nizacji o wymaganiach normy ISO/IEC 27701, aby pomóc 

im w podjęciu dalszych kroków

Wymagania wstępne – oczekuje się, że uczestnik będzie posiadał następującą wiedzę:

  Zalecane jest posiadanie doświadczenia w zakresie wdrażania SZBI opartego na normach ISO 27001 i ISO 27002 oraz chęć  

rozszerzenia SZBI o zarządzanie informacjami o prywatności.

 Uczestnik powinien mieć dobrą znajomość wymagań i terminologii SZIP.

 Zalecamy również, aby uczestnicy mieli wiedzę na temat tego czy SZIP jest obecnie stosowany w ich organizacjach.

✔

✔

✔

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie to adresowane jest do osób zaangażowanych w planowanie, wdrożenie oraz utrzymanie SZIP wg. normy ISO/IEC 27701, 

włączając nadzorujących system zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych oraz procesy systemu zarządzania bezpieczeń-

stwem danych osobowych.


