
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych

Skrót nazwy
Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
5

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do pełnienia funkcji inspektora ochrony
danych, o której mowa w art. 37 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) i wykonywania zadań określonych w art.
39 powyższego rozporządzenia. Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego
otrzymanie danej kwalifikacji: 150,00 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
40

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacja adresowana jest do osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektora ochrony
danych w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych o których mowa w art. 37 p. 5 Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz osób chcących uzyskać odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w celu wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych w przyszłości.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Świadectwo dojrzałości

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 



Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
1) - minimum wykształcenie średnie; - roczna praktyka jako IOD lub ABI lub roczna praktyka w
doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji; - ukończone
szkolenie (40 godz.) w zakresie ochrony danych osobowych/bezpieczeństwa informacji, LUB 2) -
wykształcenie wyższe; - zakończone studia podyplomowe w zakresie Ochrony danych
osobowych.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Zgodnie z art. 37 p. 5 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) inspektor ochrony danych jest
wskazywany na podstawie kwalifikacji zawodowych. Zatem osoba która zostanie wyznaczona
powinna przedstawić potwierdzenia posiadania takich kwalifikacji. Wskazanie inspektora ochrony
danych jest dla wielu podmiotów obowiązkowe. Inne podmioty często wyznaczenie inspektora
traktują jako dobra praktykę. Ustawa przewiduje możliwość wyznaczenia jednego inspektora dla
kilku podmiotów. Zatem zapotrzebowanie na osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje jest
obecnie bardzo duże, biorąc pod uwagę konieczność stosowania przepisów Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych przez każdy podmiot który przetwarza informacje, które
mogą być przypisane osobom fizycznym.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Brak kwalifikacji o zbliżonym charakterze.

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych wyznaczonego na podstawie art. 37 p.5
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) .

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
Opis metody walidacji: Walidacja jest przeprowadzana na podstawie egzaminu testowego
potwierdzającego kompetencje na poziomie zawodowym tzn. potwierdzającym odpowiedni zasób
wiedzy teoretycznej oraz umiejętność jej zastosowania. Test jest przeprowadzany w określonych,
nadzorowanych przez Asystenta Technicznego, warunkach przy użyciu sytemu komputerowego.
W trakcie przeprowadzania testu prowadzona jest rejestracja wizyjna. Egzamin jest
przeprowadzany zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Pytania testowe w poszczególnych
dziedzinach są zatwierdzane przez Komisję Egzaminacyjną. Pytania egzaminacyjne są wybierane
automatycznie przez system komputerowy dla każdej walidacji z całkowitej puli pytań. Każdy
zestaw pytań zawiera : • 50 % pytań dotyczących przepisów prawnych w zakresie ochrony
danych osobowych oraz ich stosowania; • 50% pytań z zakresu bezpieczeństwa danych
osobowych, analizy ryzyka i zarzadzania środkami zabezpieczającymi; Uzyskanie pozytywnego
wyniku egzaminu wymaga uzyskania wymaganego odsetka prawidłowych odpowiedzi dla każdej
z powyższych dziedzin. Komisja egzaminacyjna przyznaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje



na podstawie uzyskanych wyników testu oraz oceny prawidłowości przeprowadzenia egzaminu.
Wymagania w zakresie zasobów: a) Zasoby ludzkie: W skład Komisji Egzaminacyjnej dwie osoby
posiadające następujące kompetencje: 1) Radca prawny lub adwokat z co najmniej 10-letnią
udokumentowaną praktyką w dziedzinie ochrony danych osobowych; oraz 2) Osoba posiadająca
wykształcenie wyższe, 10-letnią udokumentowaną praktykę jako doradca w zakresie
bezpieczeństwa informacji oraz certyfikat CISA lub CISSP lub CIA. Asystent Techniczny powinien
posiadać, co najmniej wykształcenie średnie i posiadać znajomość systemu komputerowego
wykorzystywanego do egzaminu. Powinien znać sposób potwierdzenia tożsamości osoby
przystępującej do egzaminu oraz sposób nadzoru nad przebiegiem egzaminu. b) System
informatyczny: System informatyczny zapewnia następujące funkcjonalności: • Posiada bazę
danych zawierającą określoną ilość pytań w poszczególnych dziedzinach odpowiednio
zabezpieczoną przed ujawnieniem. Pytania są wymieniane w określonych odstępach czasu; •
Dokonuje losowego wyboru pytań dla każdej osoby przechodzącej walidację w momencie
uruchomienia sesji egzaminacyjnej; • Dokumentuje odpowiedzi na poszczególne pytania dla
każdej osoby przechodzącej walidację; • Dokonuje porównania odpowiedzi udzielonej przez
osobę z prawidłowymi odpowiedziami; • Zawiera wymagane zabezpieczenia w zakresie ochrony
danych osobowych osób przechodzących walidację w tym pseudonimizację; • Generuje raport z
sesji egzaminacyjnej zawierający: identyfikator zdającego, datę, czas rozpoczęcia, czas
zakończenia, odsetek prawidłowych odpowiedzi w poszczególnych dziedzinach, wymagany
odsetek prawidłowych odpowiedzi w poszczególnych dziedzinach; • Przechowuje wyniki
egzaminu prze okres określony w regulaminie. Posiada zabezpieczenia przed utratą dostępu do
tych danych. • Umożliwia zarzadzanie dostępem do wyników egzaminów; c) Pozostała
infrastruktura: Pomieszczenie recepcji umożliwiające: • Dokonanie rejestracji osoby
zamierzającej przystąpienie do egzaminu; • Dokonanie identyfikacji osoby w sposób określony w
regulaminie; • Przechowanie i zabezpieczenie przed utratą przedmiotów będących w posiadaniu
osoby przystępującej do egzaminu, niedozwolonych do używania w trakcie egzaminu;
Pomieszczenie egzaminacyjne które: • Jest wyposażone w terminal komputerowy umożliwiający
przeprowadzenie egzaminu oraz niezbędne wyposażenie do obsługi tego terminala ( stół, krzesło
itp.); • Spełnia podstawowe wymagania warunków pracy biurowej; • Nie jest pomieszczeniem
przejściowym lub występują inne warunki które mogą przeszkadzać osobie egzaminowanej; •
Jest wyposażone w kamery wizyjne podłączone do urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu;
• Umożliwia dokonywanie wymaganego nadzoru prze Asystenta Technicznego;

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
nie dotyczy

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikacje „Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych” jest przygotowana do
pełnienia funkcji inspektora ochrony danych i wykonywania zadań określonych w art. 39
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). A w szczególności: • Informuje i doradza administratorowi i
podmiotowi przetwarzającemu oraz ich pracownikom w zakresie ich obowiązków i
odpowiedzialności; • Monitoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych przez
administratorów i podmioty przetwarzające, w tym wykonuje audyty w tym zakresie; • Szkoli
pracowników administratora i podmiotu przetwarzającego uczestniczących w przetwarzaniu
danych; • Udziela zaleceń odnośnie przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie jej przeprowadzenia; • Współpracuje z Urzędem Ochrony Danych.



Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Stosowanie przepisów prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
20

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1. Określa podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych czynności
przetwarzania.

Kryteria weryfikacji*
Dla danej czynności przetwarzania i celu przetwarzania danych osobowych potrafi określić
podstawę prawną oraz dla danych szczególnych kategorii potrafi określić niezbędne warunki
dopuszczające.

Efekt uczenia się
2. Identyfikuje prawa osób których dane są przetwarzane i określa sposób ich realizacji przez
administratora.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi określić prawa osób, których dane dotyczą dla przyjętego celu i podstawy prawnej.
Potrafi sformułować komunikat dla osób których dane są przetwarzane. Potrafi sformułować
prośbę o zgodę na przetwarzanie. Potrafi ocenić prawidłowość wydanej zgody na
przetwarzanie. Potrafi ocenić prawidłowość realizacji żądań osób których dane dotyczą.

Efekt uczenia się
3. Nadzoruje tworzenie i utrzymywanie rejestru czynności przetwarzania.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi ocenić kompletność rejestru czynności przetwarzania. Potrafi ocenić prawidłowość
danych wpisanych do rejestru czynności przetwarzania. Potrafi ocenić aktualność rejestru
czynności przetwarzania.

Efekt uczenia się

Zestawy efektów uczenia się



4. Nadzoruje przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi określić zasady przekazywania danych do innych podmiotów. Potrafi ocenić
prawidłowość przekazywania danych pomiędzy administratorami. Potrafi ocenić
prawidłowość przekazywania danych pomiędzy współadmintratorami; Potrafi ocenić
prawidłowość przekazywania danych do podmiotu przetwarzającego i zapisów umownych z
podmiotem przetwarzającym. Potrafi ocenić prawidłowość zasad doraźnego przekazywania
danych.

Efekt uczenia się
5. Nadzoruje zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi zidentyfikować naruszenie ochrony danych osobowych. Potrafi określić ryzyko
naruszenia praw i wolności osób, których dane zostały naruszone. Potrafi określić czynności
zaradcze. Potrafi dokonać zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego. Potrafi ocenić
konieczność powiadomienia osób, których dane zostały naruszone.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych, analizowanie ryzyka oraz zarządzanie
środkami zabezpieczającymi.

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
20

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
1. Identyfikuje, analizuje i ocenia ryzyka w ramach ochrony danych osobowych.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi określić zagrożenia dla poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.
Potrafi zidentyfikować zasoby wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych oraz ich
podatności na zagrożenia. Potrafi określić skutki naruszenia ochrony dla osób, których dane
dotyczą. Potrafi ocenić ryzyka w zakresie ochrony danych. Potrafi określić plan postępowania



z ryzykiem.

Efekt uczenia się
2. Określa zabezpieczenia niezbędne dla ochrony danych.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi określić niezbędne środki organizacyjno-techniczne, w celu ograniczenia ryzyka
ochrony danych. Potrafi ocenić wystarczalność wdrożonych w podmiocie środków
organizacyjno-technicznych.

Efekt uczenia się
3. Przeprowadza ocenę skutków dla ochrony danych.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi zidentyfikować potrzebę dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Potrafi
dokonać konsultacji dokonywanej oceny skutków dla ochrony danych przez administratora.
Potrafi dokonać oceny prawidłowości dokonanej oceny skutków dla ochrony danych.

Efekt uczenia się
4. Przeprowadza audyty ochrony danych.

Kryteria weryfikacji*
Potrafi określić obszary, które muszą zostać objęte audytem, Potrafi ocenić ryzyka i
zaplanować audyty. Potrafi przeprowadzić audyty z zastosowaniem odpowiednich technik
audytowych. Potrafi zaprezentować wyniki audytów i sporządzić sprawozdania.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandyto

Minister właściwy*
Ministerstwo Cyfryzacji

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Certyfikat ważny jest 1 rok. W celu jego przedłużenia na rok następny osoba posiadająca
certyfikat musi przedstawić na koniec roku kalendarzowego potwierdzenie odbycia szkoleń w
wymiarze 20 godzin w danym roku w zakresie: • Prawa obowiązującego odnośnie ochrony
danych osobowych; • Sposobów postępowania i procedur w ramach realizacji wymagań
prawnych w zakresie ochrony danych osobowych; • Środków ochrony danych oraz analizy ryzyka
i sposobu określania, projektowania, wdrażania i monitorowania skuteczności tych środków; •
Realizacji audytów w szczególności w zakresie zadań inspektora ochrony danych. Posiadacz
certyfikatu jest zwolniony z powyższego warunku w roku, w którym zdał egzamin.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*



Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
brak

Kod dziedziny kształcenia*
861 - Ochrona osób i mienia

Kod PKD*
Kod Nazwa

74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 podpisany wniosek o włączenie kwalifikacji
2 potwierdzenie wniesienia opłaty na rachunek bankowy wskazany na portalu ZSK

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Siedziba i adres: Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków
NIP: 6793164885
REGON: 369370716
Numer KRS: 0000716493
Reprezentacja: Eligiusz Myśliwy

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: sekretariat@czj-infox.pl


