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Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Sp. z o.o. 

    

                                               ®         

 

 

 

Al. Wyzwolenia 12,  00-570 Warszawa 

tel. (22) 625-34-00, fax (22) 625-26-75 

www.techom.com   techom@techom.com  

 

Wpis do KRS  Nr  0000164572       Kapitał zakładowy  5.000 PLN 
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Szkolenie specjalistyczne TECHOM: 

 

 RODO, zbieranie, przechowywanie i ochrona danych 
osobowych / biometrycznych;  
zabezpieczanie kancelarii tajnych/niejawnych, 
serwerowni. 

 
 

8.15-8.30 Rejestracja uczestników seminarium. 

8.30 – 9.15 

 

Wprowadzenie do RODO/GDPR dla instalatorów, projektantów, użytkowników, inwestorów i 

producentów zabezpieczeń technicznych osób i mienia. 

 

 

9.15 – 10.00 

10.10 – 10.55 

    10.55 – 11.40 

    11.50 – 12.35 

 

Problemy, regulacje, wytyczne i zalecenia dotyczące gromadzenia, przechowywania i ochrony 

danych osobowych/biometrycznych, w kontekście RODO i współistniejących uregulowań 

prawno-normatywnych. 

 

 dane gromadzone  na portierniach/recepcjach (imię, nazwisko, adres, pesel) 

 materiał wideo w systemach VSS z widocznymi twarzami ludzi 

 materiał wideo z rozpoznanymi twarzami 

 dane o głosie osób (wzorce głosu) i nagrania wideo wraz z głosem ludzi 

 materiał wideo z danymi obrazu twarzy do procesu porównania 

 dane o sylwetce osoby 

 dane służące do realizacji kontroli dostępu (odciski palców, wzorzec tęczówki, kształt 

dłoni) 

 dane – materiał audio/wideo – rejestrowane zdalnie: transmisja poprzez Internet do 

odległej lokalizacji 

Prawne problemy związane z eksportem ww. danych na zewnątrz. 

 

12.35 - 13.20 

Omówienie najczęstszych problemów związanych z projektowaniem, instalowaniem i 

nadzorowaniem systemów zabezpieczeń technicznych w serwerowniach w świetle zmieniających 

się uwarunkowań prawno-normatywnych.  

 

13.20 – 14.00 Obiad  

14.00 – 14.45 

 

Omówienie najczęstszych problemów związanych z projektowaniem, instalowaniem i 

nadzorowaniem systemów zabezpieczeń technicznych w serwerowniach w świetle zmieniających 

się uwarunkowań prawno-normatywnych – ciąg dalszy. 

 

14.45 – 15.30 

 

Omówienie najczęstszych problemów związanych z projektowaniem, instalowaniem i 

nadzorowaniem systemów zabezpieczeń technicznych w kancelariach tajnych i niejawnych w 

świetle zmieniających się uwarunkowań prawno-normatywnych. 

 

15.40 – 16.25 

 

Problematyka zabezpieczania i nadzorowania zabezpieczeń kancelarii tajnych/niejawnych oraz 

serwerowni. Wskazówki praktyczne. 
 

16.30 – 17.15 

17.15 – 18.00 

 

Dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych –  

wymagania, dobór i klasyfikacja środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w 

świetle zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 59/MON z dnia 11.12.2017 r. 

 

18.10 – 18.55 

    18.55 – 19.40 

 

Omówienie aspektów projektowych, instalatorskich oraz sposób przekazywania gotowych 

systemów zabezpieczeń dla obiektów wojskowych.   

http://www.techom.com/
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Szkolenie jest przeznaczone m.in. dla: 

 

 Projektantów i instalatorów systemów zabezpieczeń technicznych 

 Koordynatorów projektów 

 Inwestorów, administratorów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, inspektorów 

nadzoru robót teletechnicznych  

 Producentów i dystrybutorów 

 Pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych 

 Pełnomocników ds. infrastruktury krytycznej 

 

 

 Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje poświadczenie ukończenia szkolenia, wraz z 

opisem programu. 

 

 Absolwenci kursów projektowych i instalatorskich otrzymują również odnowienie 

Autoryzacji TECHOM (Szkolenie jest zintegrowane z dotychczas oferowanym 

Seminarium Autoryzacyjnym). 

 

 

 
Koszt: 

 800zł netto + 23% VAT 
 
(Koszt obejmuje szkolenie, materiały dydaktyczne, obiad, bufet kawowy) 
 
Zgłoszenia: 
 
Na adres mailowy techom@techom.com należy wysłać: 

1) Skan podpisanej karty zgłoszenia 
2) Skan potwierdzenia wykonania przelewu 

 
Osoby posiadające ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego, które 
chcą uzyskać/odnowić Autoryzację TECHOM prosimy o dosłanie dodatkowo: 

1) Skanu zaświadczenia o ukończeniu kursu 
2) Zdjęcia (w formie elektronicznej) 

 
 

Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej: www.techom.com -> 
Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” -> Szkolenie RODO, 
serwerownie, kancelarie. 

 
 

Wykładowcami na opisywanym kursie będą znani oraz cenieni w branży specjaliści, w 

tym byli i obecni pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej 
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