
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatne szkolenie zatytułowane 

„Nowy system 

ochrony danych osobowych 

w praktyce” 
 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, 16 marca 2018 r. 

 

 



 

 

ZAPROSZENIE 

Powiat Strzelecki i Związek Powiatów Polskich 

zapraszają na szkolenie zatytułowane 

 

„Nowy system ochrony danych osobowych w praktyce” 

 

które odbędzie się 16 marca 2018 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, 

ul. Jordanowska 2 

 

25 maja 2018 r. zaczną mieć zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 

RODO). Również polski ustawodawca pracuje aktualnie nad zmianą przepisów 

krajowych, w celu ich dostosowania do przepisów unijnych. W związku z tym, 

iż nowe regulacje w znaczący sposób zmieniają warunki i zasady przetwarzania 

danych osobowych, Związek Powiatów Polskich podjął decyzję o przeprowadzeniu 

serii szkoleń z tego zakresu. 

Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników jednostek organizacyjnych, 

sekretarzy powiatów, kierowników komórek organizacyjnych oraz administratorów 

bezpieczeństwa informacji. 

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach 

powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego 

się na stronie: http://zpp.pl/szkolenia 

Na zgłoszenia oczekujemy do 14 marca br.  

 

Serdecznie zapraszamy 

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

/-/ Ludwik Węgrzyn 

 

Starosta Strzelecki 

 

/-/ Józef Swaczyna 

  
 

 



 

 

 

WARSZTATY 

SZKOLENIOWE 

 

 Nowy system 

ochrony danych 

osobowych 

w praktyce  
 

Strzelce Opolskie 
 

16 marca 2018 r. 

 

PROGRAM 

 
 9.00 - 9.45  Sesja tematyczna I 

Geneza przyjęcia i cele RODO 

 9.45-10.30  Sesja tematyczna II 
Zasady przetwarzania danych osobowych 

10.30-10.45  Przerwa kawowa 

10.45-11.30  Sesja tematyczna III 
Prawa osób, której dane dotyczą 

11.30-12.15  Sesja tematyczna IV 
Administrator i podmiot przetwarzający 
– zadania 

12.15-12.30  Przerwa kawowa 

12.30-13.15  Sesja tematyczna V 
Administrator i podmiot przetwarzający 
– zadania cd. 

13.15-14.00  Sesja tematyczna VI 
Zmiany w przepisach prawa krajowego 

14.00 Zakończenie warsztatów  

 
 

 

TRENERKA 

Monika Małowiecka 

prawnik, adwokat, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze 

Związku Powiatów Polskich, redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć 

(www.wartowiedziec.pl). Doradca prawny przy realizacji programów poradnictwa 

prawnego. Autorka analiz projektów ustaw i rozporządzeń w tym dotyczących 

przede wszystkim zagadnień administracji publicznej. Uczestniczka Zespołu 

ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, a także Zespołu 

ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. Przedstawicielka ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich 

w zakresie dotyczącym administracji publicznej. Ekspert z zakresu prawa 

własności intelektualnej, świadczenia e-usług publicznych oraz podstaw prawnych 

funkcjonowania e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej. 


