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Program studiów podyplomowych
Wydział

Wydział Prawa i Administracji

Nazwa studiów podyplomowych

Ochrona danych osobowych a prawa człowieka

Ogólny opis studiów podyplomowych
Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych mają na celu przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy na
temat regulacji prawnych, których przedmiotem jest zakres dopuszczalnej ingerencji w prawo do prywatności (autonomii
informacyjnej). Wiodącym przedmiotem nauczania będzie 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
RODO). Wykładnia RODO zostanie ukazana na tle systemu prawa, w tym regulacji dotyczących praw człowieka i prawa
administracyjnego. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, która pozwoli im zidentyfikować sytuacje prawne i
faktyczne, w których RODO ma zastosowanie i poznać sposoby wykładni jego przepisów.
Studia skierowane są zarówno dla prawników jak i osób niebędących prawnikami, w tym osób, które obecnie pełnią lub
przygotowują się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (zgodnie z wymogami RODO).
Efektem studiów powinno być też nabycie pogłębionej wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne wdrażanie i
ocenę już funkcjonujących systemów ochrony danych osobowych. Przeprowadzana wszechstronna analiza podstaw prawnych
ochrony danych osobowych, wsparta dużą ilością zajęć prowadzonych przez specjalistów - praktyków ochrony danych
osobowych, oraz uzupełniona dyskusjami przeprowadzanymi na zajęciach, umożliwi słuchaczom zdobycie wiedzy oraz
wypracowanie umiejętności służących podejmowaniu wyzwań stojących przed osobami na co dzień zajmującymi się

Efekty uczenia się
(dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniających charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określonych w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji)
Wszystkie efekty uczenia się określone w programie danych studiów podyplomowych powinny stanowić odniesienie do efektów z PRK na tym samym poziomie.

LP

Wiedza
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz zna i rozumie:

odniesienie do
efektów z
PRK

1

Miejsce i specyfikę prawa ochrony danych osobowych w szczególności w prawie administracyjnym,
cywilnym, konstytucyjnym, zna istotę pojęcia praw człowieka.

2

Istotę podstaw ingerencji w autonomie informacyjną jednostki oraz zwiane z tym regulacje ochoronne.

3

Zna instytucje prawne funkcjonujące w prawie ochrony danych osobowych.

4

Zna źródła prawa w przedmiocie ingerencji w autonomię informacyjną jak i ochronę tej autonomii,
zarówno na poziomie krajowym, ponadnarodowym i międzynarodowym.

P7S_WK

5

Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą wykładni prawa dotyczacego ochorny prytwaności, w tym odpowiednie
orzecznictwo krajowe i ponadnarodowe.

P7S_WK

6
7
8

P7S_WG
P7S_WG
P7S_WG

Zna interpretacje przepisów stosowane przez organy eurpejskie i krajowe.
P7S_WK
Zna status prawny, zadania publiczne i obowiązki związane z wykonywaniem funkcji Inspektora Ochrony
Danych Osbowych.
P7S_WK
Zna aksjologiczne uwarunkowania prawa do ingerencji w prytwaność oraz społeczne uzasadnienie do
ingerencji w autonomię informacyjną.

P7S_WK
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Umiejętności
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz potrafi:

odniesienie do
efektów z
PRK

1

Definiować istotę problemów wykładniczych w zakresie granic ingerencji w autonomię informacyjną oraz
ustalenie niezbędnych do tego metod wykładni.
P7S_UW

2

Rozwiązywać nietypowe i złożone problemy prawne w zakresie ochrony danych osobowych w tym o
skomplikowanym stanie faktycznym, dostrzegając również zastosowanie norm technicznych i
organizacyjnych.

3
4
5

6

Określić zakres kompetencji, uprawnień i zadań publicznych związanych z procesami przetwarzania
danych osobowych.

P7S_UW
P7S_UW

Oceniać ryzyka prawne związane z procesami przetwarzania danych oraz stosować rozwiązania mające na
celu minimalizację negtaywnych skutków dla jednostek.
P7S_UW
Nabyć umiejętność w zakresie diagnozowania prawnej analizy istoty procesów przetwarzania danych, co
pozwoli na zastoswanie optymalnych rozwiązań problemów krytycznych.
P7S_UK
Wykonywać zadania w ramach projektowania i oceny stosowanych zasad ochrony danych współdziałając
w zespole Inspektora Ochrony Danych, przejmując wiodącą rolę w zakresie swoich kompetencji.
P7S_UO

7

LP

Stale monitorować i stosować orzecznictwo TSUE, sądów administracyjnych, oraz interpretacje przepisów
wydawane przez EROD i Prezesa UODO.
P7S_UU

Kompetencje społeczne
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz jest gotów do:

odniesienie do
efektów z
PRK

1

Dostrzeganie ścisłego związku pomiędzy ochorną danych osobowych a prawami człowieka z jednej
strony, oraz potrzebą rozwoju społeczeństw z drugiej.

P7S_KK

2

Nabycie świadomości pozycji Inspektora Ochrony Danych jako osoby wykonującej zadania z zakresu
służby publicznej.

P7S_KO

Odpowiedzialne pełnienie roli Inspektora Ochrony Danych w tym do przestrzegania i rozwijania zasad
etyki zawodowej oraz przestrzegania tych zasad.

P7S_KR

3
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