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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY OGÓLNE Kod modułu: A 

Nazwa przedmiotu: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Kod przedmiotu: 5 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

I/I 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
  15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
Starańczak Krzysztof 

Prowadzący zajęcia Starańczak Krzysztof 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami i zasadami 

prawnej ochrony danych osobowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz 

zagadnieniami związanymi mechanizmami ochrony danych 

osobowych. 
Wymagania wstępne Bez wymagań. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza   

01 
Ma wiedzę w zakresie problematyki teoretyczno - prawnej dotyczącej ochrony 

danych osobowych. 
K1P_W02 

02 
Ma wiedzę ogólnych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego w obszarze 

ochrony danych osobowych 
K1P_W06 

03 
 Ma wiedzę w zakresie stosowania terminologii dotyczącej ochrony danych 

osobowych.  K1P_W09 

04 
Ma wiedzę w zakresie procedur właściwych działaniu  w sferze ochrony danych 

osobowych. 

K1P_W10 

 

05 
Ma wiedzę w zakresie zasad polskiego prawa dotyczącego ochrony danych 

osobowych. 
K1P_W14 

Umiejętności   

06 
Potrafi charakteryzować prawne działania organów państwa w zakresie ochrony 

danych osobowych.  
K1P_U 03 

07 
Potrafi interpretować zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym i przewidywać 

skutki prawne i praktyczne zachodzących zmian w ochronie danych osobowych. 
K1P_U04 

08 
Potrafi dobierać przepisy prawne możliwe do zastosowania w obszarze ochrony 

danych osobowych . 
K1P_U 06 

09 

Potrafi dokonywać analizy i oceny ryzyka zaistnienia sytuacji kryzysowej  w 

ochronie danych osobowych oraz  konstruować plany i procedury działania w 

takich sytuacjach. 

K1P_U09 

Kompetencje społeczne  

10 
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane  

z ochroną danych osobowych. 
K1P_K 02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 



Wykład 

 

Ćwiczenia 

Ewolucja w myśleniu o ochronie danych osobowych; Przedmiot, cel, materialny i terytorialny zakres 

stosowania przepisów o ochronie danych osobowych;  Kluczowe zagadnienia ochrony danych osobowych w 

oparciu o RODO;  Zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie szczególnych kategorii danych 

osobowych;  Prawa osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych;  Ograniczenia w przetwarzaniu 

danych osobowych; Obowiązki administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego dane osobowe.  

Obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych;  Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych 

i bezpieczeństwo danych osobowych;  Kodeksy postępowania i certyfikacja zbiorów danych osobowych; 

 Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych; Akty prawne dotyczące jawności życia 

publicznego; Karnoprawna ochrona danych osobowych; Międzynarodowy wymiar ochrony danych osobowych; 

Praktyczne przykłady stosowania RODO; Praktyczne przykłady stosowania RODO. 

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

1. J. Jagielski: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, 

Warszawa 2009. 

2. K.Czajkowska-Mateosiuk: Rodo dla samorządu i administracji;Infor, 

Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca  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) 

2. Ustawa z 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (DzU. 2018 r.; 

poz.1000,1669) 

Metody kształcenia Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki). 

Metody podające (dyskusje, objaśnienia) . 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Kolokwium z tematyki wykładów-test umiejętności. 01, 02, 03,04,05 

Obserwacja w warunkach symulowanych.  06, 07,08,09,10 

Formy i warunki zaliczenia Ocena z testu praktycznego  (50% oceny końcowej). 

Ocena w wyniku obserwacji w warunkach symulowanych   ( 50% oceny 

końcowej). 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 0 0 

Samodzielne studiowanie  0 0 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 10 



Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 5 5 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
   

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 9 5 

Udział w konsultacjach 0,1 0,1 

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 29,10 20,1 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 1 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 

Nauki prawne-0,9 

Nauki o polityce i administracji -0,1 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 

0,7 

 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
0,5 

 


