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Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza przepisy szczegółowo chroniące osoby fizyczne 
oraz nakładające na podmioty rynku szeroki wachlarz obowiązków w obszarze przetwarzania danych. Obecne 
prawo przewiduje także możliwość przeprowadzania kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, jego zastępcę lub upoważnionych pracowników. Wśród przedsiębiorców pojawia się wiele pytań 
i wątpliwości w obszarze aktualnych, coraz wnikliwszych, kontroli prowadzonych przez Urząd oraz 
perspektywa ich diametralnego zaostrzenia po 25 maja 2018 r.
Jak będą wyglądały kontrole GIODO w praktyce i jak się do nich przygotować – to jedno z najważniejszych 
pytań stawianych dziś przez przedsiębiorców. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu, 
podczas którego Eksperci przedstawią kompetencje nowego organu, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych oraz wpływ decyzji Regulatora na praktyki rynku. W trakcie wydarzenia będą mieć Państwo 
okazję zapoznać się z nowymi zasadami kontroli oraz kompleksowym procesem przygotowawczym, 
zwłaszcza pod kątem przeprowadzania audytu prawnego i weryfikacji polityk bezpieczeństwa. 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

 ▶ RODO a nowy projekt polskiej ustawy 
o Ochronie Danych Osobowych – zakres 
podmiotowy i przedmiotowy regulacji

 ▶ Nowe zasady przeprowadzania kontroli

 ▶ Postępowanie w sprawie naruszenia 
przepisów o ochronie danych osobowych

 ▶ Przeprowadzanie analizy oraz audytu 
prawnego obszarów podlegających kontroli

 ▶ Aktualne zasady kontroli o charakterze 
kompleksowym

 ▶ Uprawnienia oraz przedmiot zainteresowania 
GIODO w ramach przeprowadzanej kontroli

 ▶ Podejście oparte na analizie ryzyka jak 
postawa kształtowania obecnych i nowych 
obowiązków administratorów 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE
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DZIEŃ I – 16 października 2017 r.

PROGRAM

9:00  Rejestracja i poranna kawa

9:30 RODO a nowy projekt polskiej 
ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych – zakres podmiotowy 
i przedmiotowy regulacji

• pozycja oraz kompetencje „nowego” 
GIODO – czyli Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych 

• działalność nowego Urzędu – wydawanie 
rekomendacji oraz dobrych praktyk 
w obszarze przetwarzania danych 

• propozycje zmian sektorowych i ich 
przełożenie na kodeksy dobrych praktyk 
poszczególnych sektorów 

dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Kancelaria Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:45 Przerwa kawowa

11:10 Nowe zasady przeprowadzania 
kontroli

• rodzaje postępowań kontrolnych – zasady 
i warunki ich przebiegu 

• szczegóły procesu kontroli - prawa 
i obowiązki kontrolowanego 
i kontrolującego 

• zawartość protokołu pokontrolnego 
– przedmiot i zakres kontroli 

• co po kontroli - dalsza ścieżka 
postępowania i instrumenty prawne 

Michał Kluska, Adwokat, Associate, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka
Agnieszka Kaczmarek, Associate, Kancelaria 
Domański Zakrzewski Palinka

12:30 Lunch

13:20 Przeprowadzanie analizy 
oraz audytu prawnego obszarów 
podlegających kontroli

• stosowanie RODO w obszarze 
podstawowych atrybutów ochrony danych:  
dostępność, poufność, integralność 
i rozliczalność 

• analiza ryzyka przed przetwarzaniem 
danych i wpływ na prywatność podmiotów 
(privacy risk assessment) 

• aktualizacja wewnętrznych polityk 
oraz procedur zapewniających możliwość 
dochodzenia praw przez osoby, których 
dane dotyczą 

• zmiany umów powierzenia przetwarzania 
danych i innych umów związanych 
z udostępnieniem danych osobowych 

Jakub Wezgraj, Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie 
ochrony danych osobowych, Partner Zarządzający, 
Kancelaria „ODOekspert”

15:00 Podejście oparte na analizie 
ryzyka jak postawa kształtowania 
obecnych i nowych obowiązków 
administratorów 

• privacy by design – funkcjonowanie zasady 
prywatności w fazie projektowania oraz 
przewidywany wpływ przetwarzania 
danych na prywatność podmiotów

• bezpieczeństwo przetwarzania i rola 
administratorów w tym obszarze 
- odpowiedzialność administratora 
lub podmiotu przetwarzającego 

• analiza ryzyka jako podstawa kształtowania 
obowiązków administratora i podmiotu 
przetwarzającego  

dr Dominik Lubasz, Radca Prawny, Wspólnik 
Zarządzający, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria 
Radców Prawnych

16:30   Zakończenie I dnia warsztatów
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DZIEŃ II – 17 października 2017 r.

PROGRAM

9:00  Rejestracja i poranna kawa

9:30 Aktualne zasady kontroli 
o charakterze kompleksowym

• przedstawienie wymaganej dokumentacji: 

 » polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania 
systemem informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych wraz 
z aktami wdrażającymi tę dokumentację, 

 » ewidencja osób upoważnionych 
do przetwarzania danych, 

 » rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony 
przez ABI

• praktyczna checklista - czyli jak 
przygotować siebie, organizację 
i pracowników do kontroli 

• udział ABI oraz przedstawicieli kluczowych 
działów podczas procesu kontroli 

• niepożądane zachowania podczas 
przeprowadzania kontroli przez 
Inspektorów GIODO 

• najbardziej niespodziewane obszary 
weryfikowane przez Inspektorów - czyli 
czy wiesz jak nazywają się pliki cookies 
na Twojej stronie? 

Łukasz Zegarek, Współwłaściciel, Ekspert ds. 
ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist

11:15 Przerwa kawowa

11:30 Uprawnienia oraz przedmiot 
zainteresowania GIODO w ramach 
przeprowadzanej kontroli

• uprawnienia Inspektorów: 

 » żądanie złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia 
stanu faktycznego;

 » wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich 
danych mających bezpośredni związek 
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania 
ich kopii;

 » przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników 
oraz systemów informatycznych służących 
do przetwarzania danych;

 » zlecanie sporządzania ekspertyz i opinii.

• obszar zainteresowania Inspektorów:

• sposób realizacji obowiązku 
informacyjnego w przypadku zbierania 
danych od osoby, której dane dotyczą 
oraz z innych źródeł,

• realizacja obowiązku zgłoszenia zbiorów 
do rejestracji

• powierzanie przetwarzania danych 
osobowych

13:00 Lunch

13:50 Postępowanie w sprawie naruszenia 
przepisów o ochronie danych 
osobowych

• stwierdzenie naruszenia przepisów 
o ochronie danych a wszczęcie 
postępowania administracyjnego 

• prowadzenie postępowania a specyfika 
naruszenia – w tym rola pozyskanych przez 
Urząd dowodów 

• wachlarz naruszeń i jego przełożenie na 
wysokość nakładanych kar 

• nowa ustawa a znowelizowane przepisy 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

dr Paweł Litwiński, Adwokat, Partner, Barta Liwiński 
Kancelaria Radców Prawnych 

15:30 Zakończenie II dnia warsztatów
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PRELEGENCI
DR JAN BYRSKI
Adwokat, Partner, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic 
zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji 
finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań 
przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczącym KNF, 
Prezesem NBP oraz sądami administracyjnymi. Doradza spółkom z rynku polskiego, 
jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) 
oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Uczestnik prac ministerialnych 
i parlamentarnych dotyczących licznych nowelizacji ustawy o usługach płatniczych i ustawy 

o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. 
Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: Komentarzy do nowelizacji 
ustawy o usługach płatniczych dotyczących opłaty interchange (wyd. el. C.H. Beck) oraz monografii 
„Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae 
Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa 
Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Rady 
Konsultacyjnej miesięcznika „IT w  Administracji”. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły 
Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ 
i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität 
Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz 
w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

AGNIESZKA KACZMAREK
Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Agnieszka zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych oraz  europejskich 
regulacji dotyczących danych osobowych. Świadczy kompleksowe doradztwo  związane 
z wdrażaniem rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. 
Agnieszka była stypendystką programu Erasmus w Amsterdamie, gdzie prowadziła badania 
nad rozwojem europejskich regulacji ochrony danych osobowych oraz ukończyła Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie broniąc pracę magisterską 
pt.  „Prawo do bycia zapomnianym w regulacjach Unii Europejskiej”.

MICHAŁ KLUSKA
Adwokat, Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Od 8 lat specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, 
Internetu, komunikacji elektronicznej i reklamy. Doradza Klientom przy projektach 
obejmujących kompleksowe wdrożenia nowych rozwiązań / usług (w tym rozwiązania 
chmurowe). Ma doświadczenie w uczestniczeniu podczas kontroli GIODO/Prezesa UOKIK 
jak również reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych/sądowych 
związanych z obszarem ochrony danych osobowych, sporami domenowymi, nieuczciwą 
konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Ponadto wspierał 
Klientów w projektach związanych z monetaryzacją baz danych osobowych i wdrażaniem 

rozwiązań typu omnichannel dla branży e-commerce. Autor publikacji prasowych i książkowych  
(m.in. „Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, C.H. Beck, 2016). Uczestnik prac 
legislacyjnych oraz konsultacyjnych. Prelegent podczas licznych konferencji i szkoleń.

DR PAWEŁ LITWIŃSKI
Adwokat, Partner, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor i współautor licznych 
publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, 
prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym najnowszego komentarza 
do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015). 
Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką 
prawną. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach 
cloud computing. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady 

Adwokackiej. Członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda. Wykładowca na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.
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JAKUB WEZGRAJ
Radca Prawny, Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, Kancelaria „ODOekspert”

Dotychczas zrealizował ponad 200 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze 
ochrony danych osobowych między innymi na rzecz podmiotów z branży ubezpieczeniowej, 
leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej, przemysłu 
ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, produkcyjnej oraz administracji 
publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach 
z różnych sektorów rynku. Realizował szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony danych 
osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno-Rentowego 

MSW, a także szkolenia zamknięte i otwarte na rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W jego 
szkoleniach dotychczas uczestniczyło ponad 5000 osób. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów 
rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się 
tematyką ochrony danych osobowych. Autor książki „Zawód – Administrator Bezpieczeństwa Informacji” 
dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej kancelarii (www.odoekspert.pl). Udziela wypowiedzi 
jako ekspert ds. bezpieczeństwa informacji dla Wiadomości TVP 1, TVN oraz Programu Pierwszego Polskiego 
Radia. Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego, a także eksperta ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.

ŁUKASZ ZEGAREK
Współwłaściciel, Ekspert ds. ochrony danych osobowych, Kancelaria Lex Artist

W kancelarii od 6 lat odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz 
przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 
u Klientów Kluczowych. Przeprowadził ponad 100 projektów audytorsko-wdrożeniowych 
dla spółek prywatnych (m.in. z Vistra, VENEZIA, IKEA, XTB, Pandora, DuPont) oraz  ponad 
50 projektów dla podmiotów publicznych. Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą 
praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów 
oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.  Jego największą pasją 
jest przekazywanie wiedzy słuchaczom i czytelnikom w sposób jak najbardziej przystępny 
i zrozumiały. 

DR DOMINIK LUBASZ
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców 
Prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności 
intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym 
europejskim prawie gospodarczym. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz handlu elektronicznego, w tym komentarzy do ustaw, a także cyklicznych 
artykułów na portalach tematycznych www.PortalPrawaIT.com i www.PortalODO.
comprowadzonych przez ekspertów Kancelarii Lubasz i Wspólnicy. Absolwent studiów 
prawniczych na WPiA UŁ o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów 
podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith 
School of Business – University of Maryland. oraz  Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej 
przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Ekspert Stowarzyszenia 
Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej w 
zakresie m.in. ochrony danych osobowych.

PRELEGENCI
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Paulina Kaczmarek
Content Creation Manager
Content Creation Department
T: 22 379 29 31
E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

KONTAKT DO PRODUCENTA

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szko-
lenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów po-
siadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, 
skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska 
organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organi-
zowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- Mobile, Play, Polkomtel, 
PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, 
KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: 
MM Conferences S.A., MMC Academy, MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

ORGANIZATOR

Sheraton Warsaw Hotel 
Al. Bolesława Prusa 2 
00-493 Warszawa

ADRES SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

Warsztaty kierujemy zarówno do przedstawicieli grup 
kapitałowych oraz mniejszych podmiotów rynku. 

Spotkanie w głównej mierze jest dedykowane:

• Administratorom Bezpieczeństwa Informacji

• Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych 
osobowych

• Osobom odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
informacji

• Pracownikom działów prawnych, compliance 
oraz audytu.


