
 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH, NARUSZENIA, POWIERZENIE 
PRZETWARZANIA. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY 
I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. OMÓWIENIE AKTUALNEGO 

ORZECZNICTWA Z ZAKRES OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 

WAŻNE INFORMACJE: 
Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia 
dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście udostępniania i powierzania danych 
osobowych z wyraźnym zaznaczeniem pojawiających się w tym zakresie naruszeń. Wskażemy 
również zakres odpowiedzialności administratorów za niezgodne z prawem zarządzanie danymi 
osobowymi. Opracowane zajęcia to zbiór najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości 
wraz z prezentacja sposobów postępowania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich 
jednostkach. Szkolenie poprowadzą doświadczone trenerzy, praktycy w dziedzinie ochrony 
danych osobowych.  

 
 
CELE I KORZYŚCI: 

 Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych 
w jednostce.  

 Zapoznanie z aktualnymi trendami orzeczniczymi w sprawach z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

 Zdobycie umiejętności stosowania w praktyce przepisów o ochronie danych osobowych. 

 Przekazanie wiedzy dotyczącej ocen dokonywanych przez organ nadzorczy i sądy 
administracyjne. 

 Poznanie praktycznych wskazówek co do stosowania przepisów RODO i innych przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych. 

 Zapoznanie z zakresem obowiązków ciążących na administratorach, podmiotach 
przetwarzających i innych osobach i podmiotach uczestniczących w przetwarzaniu danych 
osobowych. 

 
PROGRAM: 
1. Podstawy prawne: 

 Na jakie przepisy zwrócić uwagę? Czy Prezes UODO jest zainteresowany wyłącznie 
stosowaniem RODO i tzw. ustawy policyjnej? 

 Zakres badania sprawy oraz orzekania przez sądy administracyjne w kontekście ochrony 
danych osobowych. 

2. Orzecznictwo dotyczące udostępniania danych osobowych – podstawy prawne, zakres 
udostępnienia, uwarunkowania podmiotowe: 

 Orzecznictwo dotyczące udostępniania danych osobowych pod kątem zobowiązania do 
udostępnienia. 



 Przesłanki prawidłowego udostępnienia danych osobowych na tle orzecznictwa. 

 Nieadekwatne udostępnienie na tle orzecznictwa Prezesa UODO. 

 Zobowiązanie do udostępnienia – wątpliwa konstrukcja prawna. 
3. Orzecznictwo dotyczące powierzenie przetwarzania danych osobowych – ustalenie 

procesora, umowy i inne instrumenty prawne, zakres odpowiedzialności: 

 Orzecznictwo dotyczące braku umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego – 
podstawy i zakres orzekania oraz podstawy prawne. 

 Powierzenie przetwarzania w kontekście naruszeń ochrony danych osobowych. 

 Weryfikacja podmiotu przetwarzającego. 

 -Administracyjne kary pieniężne w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w ramach 
powierzenia. 

4. Orzecznictwo dotyczące spraw pracowniczych – rekrutacja, zakres przetwarzania danych, 
obecni i byli pracownicy: 

 Retencja danych przy naborach. 

 Dostęp do informacji o pracowniku. 

 Zabezpieczenie danych osobowych pracownika. 

 Dysponowanie danymi osobowymi w relacjach z organami władzy publicznej. 
5. Podsumowanie. Wnioski i pytania. 
 
ADRESACI:  
Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, sekretarze, inspektorzy ochrony danych 
osobowych, administratorzy, kontrolerzy wewnętrzni. 
 
PROWADZĄCA:  
Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, 
wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini 
kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni 
Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, 
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym 
i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa 
informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – 
„Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach 
naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów 
branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu 
ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. 
 
Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych, prezes w SBC Inspektor Sp. z 
o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności 
cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych 
dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste. 
W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami 
sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, 
przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania 
zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą 
kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Udostępnianie danych, naruszenia, powierzenie przetwarzania, sprawy 
pracownicze. Omówienie aktualnego orzecznictwa z zakres ochrony danych 

osobowych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
21 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-13:00 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE  
DO 
KONTAKTU: 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków 
Magdalena Stawiarska, Kierownik zespołu ds. szkoleń 

tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, szkolenia@mistia.org.pl 

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co 
najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐    

NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.mistia.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  

na www.mistia.org.pl lub mailem na szkolenia@mistia.org.pl do 15 listopada 2022 r. 
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny 
z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie 
wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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