
 

OCHRONA WIZERUNKU W SIECI I W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 
WAŻNE INFORMACJE: 
Jak chroniony jest nasz wizerunek? Czy upublicznianie w sieci wizerunku drugiej osoby jest zgodne z prawem? Kiedy 
możemy upublicznić wizerunek drugiej osoby w sieci? Kiedy naruszamy prawo? A kiedy nasze działania są zgodne 
z przepisami? Zapraszamy Państwa do udziału w naszym szkoleniu podczas którego zapoznamy uczestników 
z przepisami o ochronie dóbr osobowych oraz przeanalizujemy przepisy o ochronie wizerunku. Przedmiotem naszych 
rozważań będzie również omówienie praktyki stosowania przepisów KC, prawa autorskiego i RODO.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

 Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji dotyczących ochrony wizerunku i dóbr 
osobistych w sieci i w mediach społecznościowych. 

 Umiejętność rozeznania co do podstaw prawnych i zakresu zgodnego z prawem wykorzystywania wizerunku. 

 Poznanie przykładów naruszeń wizerunku.  

 Zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedzialności za naruszenie wizerunku osoby trzeciej.  
 
PROGRAM: 
1. Co oznacza prawo do wizerunku, komu przysługuje i na czym polega jego ochrona? 
2. Przejawy naruszenia wizerunku. 
3. Jakie przepisy prawa należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Facebooka, strony internetowej i BIP 

w kontekście wykorzystywania wizerunku? 
4. Przesłanki legalności działania w mediach społecznościowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
5. Jakie dobra osobiste można naruszyć przez publikację na portalach społecznościowych czy stronach 

internetowych? 
6. Czym jest prawo do wizerunku i jak przepisy RODO wpływają na udostępnianie danych osobowych na portalach 

społecznościowych i stronach internetowych? 
7. Jaki jest dopuszczalny zakres udostępnianych treści? 
8. Jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści? 
 
ADRESACI: Pracownicy jednostek administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za promocję, wizerunek urzędu 
(miasta, gminy itp.), komunikację z mieszkańcami, pracownicy wydziałów kultury, promocji, pracownicy instytucji 
kultury, audytorzy, kontrolerzy, Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych. 
 
PROWADZĄCA: Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor 
naczelny 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 monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”,. Pod jej redakcją 
naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”. Jest autorką 
kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką 
komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz 
seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie 
Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, 
Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na 
YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Ochrona wizerunku w sieci i w mediach społecznościowych 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
26 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:00-13:00 

  

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 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 19 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 ____________________________________ 

mailto:szkolenia@mistia.org.pl
http://www.mistia.org.pl/

