
 

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 

 
WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Podczas Webinarium zostaną wskazane i omówione przez naszych ekspertów konkretne przypadki naruszeń 
ochrony danych osobowych, podejście UODO do sposobu reagowania na naruszenie oraz decyzje Urzędu ws. 
naruszeń. Uczestnikom wskażemy m.in. najczęściej występujące błędy popełniane przez ADO oraz IOD w związku 
z naruszeniami, a także omówione zostaną sposoby i możliwości działania w przypadku naruszenia ochrony 
danych na konkretnym przypadku.  

 
CELE I KORZYŚCI: 
Uczestnicy biorący udział w proponowanym Webinarium zdobędą wiedzę na temat: 

 sposobu unikania błędów prowadzących do naruszeń, 

 właściwego postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, 

 praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych. 
 
PROGRAM:  
1. Wprowadzenie oraz najnowsze orzeczenia sądów na wybranych materiałach. 
2. Bezprawne wykorzystanie danych osobowych przez JST na wybranym orzeczeniu sądu. 
3. Udział IOD w procesie sądowym na wybranym przykładzie. 

a. Świadek postepowania. 
b. Oskarżony w procesie. 

4. Orzeczenie sądu w zakresie realizacji praw podmiotu danych czyli art.15 do 22 RODO. 
5. Orzeczenie sądu w zakresie odmowy wszczęcia postępowania przez UODO na wniosek osoby fizycznej. 
6. Orzeczenie sądu w związku z korespondencja elektroniczną prowadzoną z osobą fizyczną zawierającą dane 

osobowe. 
7. Orzeczenie sądu w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych w związku brakiem działań 

prowadzonych przez IOD. 
8. Orzeczenie WSA w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w związku z nadmiarowym żądaniem 

podania danych osobowych. 
9. Pytania/odpowiedzi. 
 

ADRESACI:  
Administratorzy danych osobowych Inspektorzy ochrony danych, audytorzy wewnętrzni w jednostkach, osoby 
odpowiedzialne za realizacje przepisów o ochronie danych osobowych. 
 

PROWADZĄCY I:  
Inspektor ochrony danych w jednostkach budżetowych, audytor wiodący ISO 27001, nieetatowy współpracownik Instytutu 
studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w zakresie zajęć o tematyce ochrony danych osobowych w 
jednostkach publicznych, wieloletni prelegent na kursach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. 

 
PROWADZĄCY II:  
Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji normy IOS27001, absolwent studiów podyplomowych na kierunku 
Inspektor Ochrony Danych. Aktywny członek stowarzyszenia inspektorów ochrony danych (SABI). Posiada doświadczenie w 
zakresie współpracy z administracją publiczną pełniąc funkcję inspektora ochrony danych oraz obsługując naruszenia 
ochrony danych. Prowadzi audyty ochrony danych osobowych, audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz 
szkolenia dla pracowników, których tematyka związana jest z danymi osobowymi, prywatnością a także bezpieczeństwem 
informacji.   

SZKOLENIE ON LINE 
12 października  2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Orzecznictwo dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych 
 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
12 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

  

Cena: 349 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 i certyfikatu 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 do 7 października 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 ____________________________________ 

http://www.mistia.org.pl/

