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Podrecki i Wspólnicy 

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Główne zagadnienia:

Prelegenci

• Praktyka nakładania 
administracyjnych kar pieniężnych 
przez Prezesa UODO – wybrane 
przykłady 

• Nowe podejście do ochrony danych 
osobowych w tym:

• Nowe obowiązki związane 
z naruszeniami ochrony danych 
osobowych 

• Nowe obowiązki związane 
z powierzaniem przetwarzania danych 
osobowych 

• Ocena ryzyka naruszenia praw 
i wolności osób fizycznych 

• Zgłaszanie naruszeń do organu 
nadzorczego i informowanie osób 
o naruszeniach

• Umowa powierzenia z uwzględnieniem 
postanowień dotyczących naruszeń 
ochrony danych 

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych został opublikowany poradnik za-
tytułowany Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych. Za-
wiera on wiele praktycznych wskazówek oraz ukazuje najczęstsze błędy popełniane podczas 
informowania organu nadzorczego oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą o wystą-
pieniu naruszenia.
Proces związany z dostosowaniem zasad w organizacji do rozporządzenia RODO ciągle trwa, 
dlatego konieczne jest zapewnienie kontroli funkcjonujących procedur ochrony danych i spraw-
ności systemów. Chcemy Państwu pokazać, jaka praktyka zrodziła się przez rok funkcjonowania 
rozporządzenia. Nasi Eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą teoretyczną, jak i prak-
tycznym doświadczeniem. Opowiedzą, jak do poszczególnych problemów i zagadnień związa-
nych z naruszeniami ochrony danych podszedł organ nadzorczy, pokażą wybrane przykłady na-
kładania sankcji finansowych na przedsiębiorców, a także kompleksowo omówią najważniejsze 
zapisy z nowo wydanego poradnika.

Jan Byrski 
Kancelaria Prawna 
Traple Konarski 
Podrecki i Wspólnicy 
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Program 

9:00 Rejestracja i poranna kawa
9:30  Praktyka organu nadzorczego w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych 

oraz aktualnego orzecznictwa
• Nowe podejście do ochrony danych osobowych w tym:

 » Nowe obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych 
 » Nowe obowiązki związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych

• Uprawnienia Prezesa UODO w tym nowe narzędzia przewidziane w ustawie:
 » Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
 » Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych 
 » Wydawanie postanowień o ograniczeniu zakresu przetwarzania danych 
 » Wystąpienia zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony danych

• Praktyka nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez Prezesa UODO – wybrane przykłady 

11:00 Przerwa kawowa i czas na networking
11:15  Naruszenia ochrony danych – ewidencjonowanie naruszeń wewnątrz organizacji 

• Moment stwierdzenia naruszenia - incydent bezpieczeństwa a naruszenie ochrony danych osobowych 
• Rodzaje naruszeń (naruszenie poufności, integralności i dostępności danych) w tym przykłady najczęściej 

występujących naruszeń 
• Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych 
• Obowiązki związane z naruszeniami, a status podmiotu stwierdzającego naruszenie
• Dokumentacja wewnętrza dotycząca naruszeń ochrony danych osobowych w organizacji 
• Schemat postępowania w przypadku podejrzenia incydentu mogącego skutkować naruszeniem ochrony danych 

osobowych

12:15  Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego i informowanie osób o naruszeniach 
– aspekty praktyczne
• Zawiadomienie Prezesa UODO. Zakres informacji, sposób oraz termin zgłoszenia naruszenia do organu 

nadzorczego
• Sukcesywne udzielania informacji organowi nadzorczemu 
• Odstąpienie od informowania organu nadzorczego 
• Zawiadamianie osób o naruszeniu. Zakres informacji, termin oraz sposoby informowania osób, których dane 

dotyczą o naruszeniu
• Odstąpienie od zawiadomienia osób fizycznych
• Praktyka organu nadzorczego w przypadku zgłaszania naruszeń 

13:15 Przerwa na lunch
14:00  Podsumowanie i warsztat praktyczny

• Umowa powierzenia z uwzględnieniem postanowień dotyczących naruszeń ochrony danych 
• Uzupełnianie zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego 
• Przygotowywanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy zgłaszaniu naruszeń oraz zawiadamianiu osób 

z uwzględnieniem praktyki i wytycznych Prezesa UODO – na co zwracać uwagę, aby uniknąć reakcji ze strony 
organu nadzorczego?  

16:00 Zakończenie szkolenia i wręczenie Certyfikatów

Dzień 1
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HENRYK HOSER
Adwokat, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy 
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu 
postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako 
pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi 
specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej. Realizuje projekty audytowe 
i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu 
i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Prelegent na licznych konferencjach 

i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie 
chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prelegenci

JAN BYRSKI
Partner, Adwokat, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy 
przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i TMT, a w szczególności 
w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych (obecnie Prezesem UODO) i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym 
z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji 
Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Uczestnik prac 
parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do RODO, licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do niej. Członek Rady Konsultacyjnej 

miesięcznika IT w Administracji. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji 
naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”, monografii „Tajemnica 
prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze 
rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 
2018). Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 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. 
Doradza klientom w języku polskim, niemieckim i angielskim.
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MMC Polska jest niezależnym organizatorem 
spotkań biznesowych w Polsce. Spółka 
organizuje szkolenia, konferencje i 
kongresy dedykowane specjalistom, kadrze 
menadżerskiej oraz zarządom wiodących 
firm w Polsce. Szkolenia i konferencje 
prowadzone są przez znanych praktyków, 
ekspertów posiadających wieloletnie 
doświadczenie w swojej branży. Kongresy 
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 organizowanych 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 Events oraz MMC Design

Szkolenie kierujemy do: 

• Inspektorów ochrony danych 

• Osób odpowiedzialnych za ochronę danych 
osobowych 

• Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
informacji 

• Pracowników działów prawnych 

• Pracowników działów compliance

• Pracowników działów IT

Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower 
Budynek Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Kontakt w sprawach 
merytorycznych:

Kontakt w sprawie 
uczestnictwa:

Paulina Jaworska
Senior Project Manager 
Workshops Department
T: +48 22 379 29 42
E-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl 

Magdalena Ratajczyk 
Senior Business Advisor 
Business Advisory Department 
tel:  +48 22 379 29 16  
E-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl 

OrganizatorGrupa docelowa

Adres szkolenia:


