
PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 

(RODO) 

Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK 

 

1. Adresaci studiów:  

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych (RODO)” przy Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie przeznaczone są dla każdej osoby funkcjonującej w obrocie 

gospodarczym, a przede wszystkim dla przedstawicieli zawodów prawniczych, menadżerów 

różnego szczebla.  

Adresatami studiów są również pracownicy szeroko rozumianej administracji 

publicznej, a także osoby, którzy w pracy wykorzystują dane osobowe. Studia są też skierowane 

do inspektorów ochrony danych (IOD), do których wyznaczenia zobowiązane zostały różne 

grupy podmiotów w RODO. 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest tytuł zawodowy licencjata, 

inżyniera lub magistra. 

 

2. Cel studiów podyplomowych: 

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych (RODO)” skierowane są do osób zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu Ochrony 

danych osobowych w RODO, która jest niezbędna do funkcjonowania w obrocie 

gospodarczym nie tylko ze względu na rozpoczęcie stosowania w 2018 r. nowej regulacji - 

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), ale również obowiązywanie innych (szczególnych) 

regulacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Pozwoli to absolwentom kierunku 

na zdobycie i pogłębienie nie tylko specjalistycznej wiedzy prawniczej, ale także wykształcenie 

umiejętności niezbędnych do wdrożenia w organizacji RODO. 

 

3. Program studiów: 

Moduły i lista przedmiotów 
Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

I Ochrona danych osobowych w RODO 96 35 

  Wprowadzenie do systemu ochrony danych osobowych – 

Konstytucja RP, „stara” ustawa o ochronie danych osobowych, 

„nowa” ustawa o ochronie danych osobowych, ochrona w systemie 

prawa Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym 

4 1 

  Pojęcie danych osobowych. Szczególne kategorie danych 

osobowych 

3 1 

  Podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych: 

administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający, dalszy 

podmiot przetwarzający, odbiorca (danych), strona trzecia, 

przedstawiciel 

3 1 

  Zakres materialny i terytorialny stosowania ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

3 1 



  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych: zgodności z 

prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, 

minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia 

przechowywania, integralności i poufności. Warunek 

rozliczalności 

3 1 

  Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych 

zwykłych i sensytywnych. Nowe ujęcie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, zgoda dziecka 

6 3 

  Tryb realizacji praw osób, których dane dotyczą. Obowiązki 

informacyjne administratora danych 

4 1 

  Realizacja uprawnień informacyjnych osób, których dane dotyczą. 

Sprostowanie i usuwanie danych. Prawo do ograniczenia 

przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych 

4 1 

  Profilowanie danych osobowych i zakaz zautomatyzowanych 

decyzji indywidualnych. Prawo do sprzeciwu 

4 1 

  Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych a 

outsourcing w różnych regulacjach sektorowych. Działanie z 

upoważnienia 

4 1 

  Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych 

osobowych 

3 1 

  Bezpieczeństwo przetwarzania. Dokumentacja wewnętrzna 

ochrony danych osobowych 

6 3 

  Naruszenia ochrony danych – zgłaszanie i ewidencjonowanie 

zgłoszeń do organu nadzoru, zawiadomienie osoby 

3 1 

  Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA). 

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz 

domyślna ochrona danych a aspekty bezpieczeństwa IT 

6 3 

  Inspektor ochrony danych – wyznaczenie, status, zadania, 

outsourcing 

6 3 

  Zasady etyczne w pracy inspektora ochrony danych 4 1 

  Kodeksy postępowania oraz certyfikacja 4 1 

  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej 

4 1 

  Kompetencje organu nadzorczego oraz postępowania prowadzone 

przez organ nadzorczy na przykładzie Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (UODO) 

6 3 

  Organy do spraw ochrony danych osobowych (Europejska Rada 

Ochrony Danych, Komisja Europejska) 

4 1 

  Odpowiedzialność administracyjna, w tym administracyjne kary 

pieniężne i postepowanie sądowo-administracyjne 

4 1 

  Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych 

osobowych 

3 1 

  Odpowiedzialność cywilna za naruszenie ochrony danych 

osobowych i prywatności 

5 3 

II Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych 

32 8 

  Przetwarzanie danych osobowych a publiczny dostęp do 

dokumentów urzędowych 

4 1 

  Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia – 

monitoring pracowniczy z Kodeksu pracy, odpowiedzialność 

pracownicza za naruszenie ochrony danych osobowych  

4 1 

  Ochrona danych osobowych a blcokchain. Ochrona danych 

osobowych w kancelariach prawnych.  

5 1 



  Ochrona tajemnic zawodowych a ochrona danych osobowych. 

Szczególne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

przez podmioty rynku ubezpieczeniowego (zakłady ubezpieczeń, 

pośrednicy ubezpieczeniowi) 

3 1 

  Ochrona danych osobowych a przeciwdziałanie praniu pieniędzy 

(AML) 

4 1 

  Ochrona danych osobowych a prawo własności intelektualnej 4 1 

  Sztuczna inteligencja a bezpieczeństwo informacyjne 4 1 

  Ochrona danych osobowych przez dostawców usług łączności 

elektronicznej 

4 1 

III Przedmioty ogólne 52 22 

  Umowy handlowe 6 3 

  Prawo przedsiębiorców i prawo organizacji non-profit. Rodzaje 

przedsiębiorców 

7 3 

  Procedura administracyjna 6 3 

  Prawo cywilne, w tym ochrona konsumenta 6 3 

  Procedura cywilna, dochodzenie roszczeń związanych z ochroną 

danych osobowych i prywatnością 

3 1 

  Procedura karna a ochrona danych osobowych 3 1 

  Podstawy rachunkowości przy wycenie zbiorów danych 6 3 

  Prawo zamówień publicznych a ochrona danych osobowych 3 1 

  Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne a ochrona danych 

osobowych 

3 1 

  Ochrona tajemnicy skarbowej w prawie podatkowym 3 1 

  Umowy międzynarodowe dotyczące przekazywania danych 

osobowych 

3 1 

  Ochrona danych medycznych 3 1 

IV Praca zaliczeniowa – konsultacje z promotorami/ seminaria     

  RAZEM    180 63 

 

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin: 

 

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (zajęcia w soboty oraz 

w piątki lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 180 godzin. Czas trwania 

studiów podyplomowych to dwa semestry. 

 

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów: 

 

W ramach studiów podyplomowych realizowanych będą moduły, w ramach których 

prezentowane będą treści teoretyczne oraz przykłady praktyczne. Warunkiem uzyskania 

zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Drugi semestr kończy się 

egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu 

końcowego oraz obrony pracy dyplomowej. 

 

 

6. Efekty uczenia się: 

 

 

 

 



EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

Kierunek na którym prowadzone są studia 
Ochrona danych osobowych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, z 

którymi związany jest kierunek studiów 

Dziedzina: nauki społeczne 

Dyscyplina: nauki prawne 

Profil studiów Praktyczny  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 

Poziom studiów Studia podyplomowe 

Liczba semestrów 2 

Symbol 

efektu  

uczenia się 

dla kierunku 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

efektów 

uczenia się 

Charakterystyki 

drugiego stopnia 

P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie: 

RO_W01 

w pogłębionym stopniu zakres ochrony danych osobowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości praktycznego 

wykorzystania 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). 

P7S_WG 

P7S_WK 

RO_W02 

w pogłębionym stopniu struktury i podmioty funkcjonujące na 

rynku, w szczególności w zakresie systemów ochrony danych 

osobowych oraz prawidłowości, relacji i więzi zachodzących 

pomiędzy organami ochrony danych osobowych a 

przedsiębiorcami. 

P7S_WG 

RO_W03 

w pogłębionym stopniu zasady postępowania, dobre praktyki w 

zakresie ochrony danych osobowych, w tym rolę człowieka w ich 

tworzeniu, stosowaniu i przestrzeganiu, także w ujęciu 

historycznym; w pogłębionym stopniu zasady i normy etyczne w 

zakresie danych osobowych. 

 

P7S_WG 

RO_W04 w pogłębionym stopniu rolę człowieka jako podmiotu RODO. P7S_WG  

RO_W05 

metody i narzędzia opisu, w tym techniki zbierania danych (także 

źródła) odnoszące się do ochrony danych osobowych; metody 

ochrony danych osobowych oraz narzędzia generowania wiedzy 

i innowacji poprzez stosowanie odpowiednich procedur 

ochronnych. 

P7S_WG  

RO_W06 
systemy norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych, 

moralnych, etycznych organizujących struktury społeczne w 

zakresie ochrony danych osobowych. 

P7S_WG 



RO_W07 
pojęcia i zasady ochrony danych osobowych, jak i konieczność 

zarządzania zasobami danych osobowych. 
P7S_WG 

RO_W08 
fundamentalne dylematy ochrony danych osobowych, w tym 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania. 
P7S_WK 

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi: 

RO_U01 

prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne, w tym 

z obszaru ochrony danych osobowych oraz wzajemne relacje 

zachodzące miedzy życiem społecznym a ochroną danych 

osobowych. 

P7S_UW 

RO_U02 

 

wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 

praktycznego analizowania przebiegu procesu ochrony danych 

osobowych, potrafi formułować własne opinie w zakresie ochrony 

danych osobowych. 

P7S_UW 

 

RO_U03 

właściwie analizować przebieg procesu ochrony danych 

osobowych, formułuje własne opinie na ten temat, potrafi 

zbudować strategię ochrony danych osobowych, samodzielnie 

stawia hipotezy badawcze i potrafi je weryfikować. 

P7S_UK 

RO_U04 

prognozować i modelować proces ochrony danych osobowych 

oraz jego praktyczne skutki przy wykorzystaniu metod ochrony 

danych osobowych i strategii ochrony dostosowanej do potrzeb 

obrotu. 

P7S_UW 

RO_U05 

posługiwać się w praktycznych zastosowaniach systemami 

normatywnymi oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 

etycznymi); wykorzystać zdobytą wiedzę przy rozstrzyganiu 

konkretnych problemów z zakresu ochrony danych osobowych, a 

także diagnozować i projektować praktyczne działania w 

obszarze ochrony danych osobowych. 

P7S_UW 

 

RO_U06 

kierować pracą zespołu oraz współdziałać z innymi osobami w 

ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 

zespołach w zakresie ochrony danych osobowych. 

P7S_UO 

RO_U07 

samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu z 

zakresu ochrony danych osobowych oraz wdrażać proponowane 

rozwiązania w zakresie metod i strategii ochrony danych 

osobowych. 

P7S_UU 

RO_U08 

przygotowywać pisemne analizy zagadnień prawno-

ekonomicznych powstałych w związku ze stosowaniem 

przepisów ochrony danych osobowych, w tym umów i pism 

procesowych. 

P7S_UK 

RO_U09 

przygotowywać wystąpienia ustne w zakresie ochrony danych 

osobowych w powiązaniu z analizami ekonomicznymi, 

socjologicznymi i z zakresu nauk o zarządzaniu. 

P7S_UK 

RO_U10 
odpowiednio ustalić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania. 
P7S_UO 

RO_U11 

uczestniczyć w przygotowaniu różnych projektów z zakresu 

ochrony danych osobowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej 

oraz ekonomicznej; przewidywać skutki swojej aktywności.  

P7S_UK 

RO_U12 
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy pojawiające się 

w obszarze ochrony danych osobowych. 
P7S_UW 

RO_U13 samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę z zakresu ochrony P7S_UU 



danych osobowych oraz rozwijać umiejętności w tym obszarze w 

oparciu o doświadczenia życia społecznego i wiedzę 

ekonomiczną, socjologiczną i psychologiczną. 

P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów: 

RO_K01 

do pogłębiania świadomości poziomu własnej wiedzy, jak i 

posiadanych umiejętności; do rozumienia potrzeby ciągłego 

rozwoju zawodowego i konieczność podnoszenia kwalifikacji. 

P7S_KK 

RO_K02 
do otwartości w kontaktach społecznych i zawodowych, do 

szanowania odmiennych poglądów i zwyczajów. 
P7S_KO 

RO_K03 

do rozszerzonej o krytyczną analizę skuteczności i przydatności 

stosowanej wiedzy dla podejmowania racjonalnych decyzji w 

sprawie ochrony danych osobowych. 

P7S_KK 

RO_K04 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, szczególnie w 

obszarze ochrony danych osobowych. 
P7S_KO 

RO_K05 

do formułowania własnych opinii, dobierania krytycznych metod 

analizy i samodzielnego proponowania rozwiązania w obszarze 

zarządzania danymi osobowymi. 

P7S_KK 

RO_K06 
do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, z uwzględnieniem 

ochrony danych osobowych. 
P7S_KR 

RO_K07 
do wypełniania zobowiązań społecznych, inspiracji i organizacji 

działalności na rzecz ochrony danych osobowych. 
P7S_KO 

 

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych: 

 

 RO – kierunek studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)” 

 W – kategoria wiedzy 

 U – kategoria umiejętności 

 K – kategoria kompetencji społecznych 

 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się: 

 

 P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 

 P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK 
 

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA): 

 P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębia) 

 P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst) 
 

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI): 

 P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy) 

 P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się) 

 P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy) 

 P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się) 
 

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE): 

 P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście) 

 P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność) 

 P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa) 


