
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na 
spotkanie: 

Forum Inspektorów Ochrony Danych 
„Powierzanie przetwarzania danych osobowych” 

Data: 17 sierpnia 2020, 11:00 - 15:00 
Webinarium 

Cena: 180 zł / 250 zł 
 

 
Prowadzący: 
Radca prawny, specjalistka z zakresu Prawa administracyjnego, Prawa pracy oraz 
przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona 
konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje 
pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz 
opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka 
komentarzy i opinii prawnych. 
 

 

Program spotkania: 

1. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - analiza zapisów. 

2. Powierzenie, udostępnianie a współadministrowanie. 

3. Analizowanie konkretnych przypadków powierzania przetwarzania danych. Przykłady. 

4. Analiza decyzji Prezesa UODO w zakresie powierzania przetwarzania danych. 

5. Wyjaśnienia Prezesa UODO na gruncie powierzania i współadministowania danymi 

osobowymi. 

 

 

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali? 

• Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem 
prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi 
uczestnikami. 

• Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, 
praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych. 

• Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, 
filmy instruktażowe, dokumenty. 

• Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. 
Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań 
i odpowiedzi. 

• Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. 
Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos 
a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.  

• Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link 



 

do webinarium (wirtualnej Sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym 
terminie i godzinie, w której planowane jest jego rozpoczęcie.  

• Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają 
Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas 
terminie. 

• Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat 
ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą 
lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu 
mailem. 



 

ZGŁOSZENIE 

Forum Inspektorów Ochrony Danych 
„Powierzanie przetwarzania danych osobowych” 

Data: 17 sierpnia 2020, 11:00 - 15:00 
Webinarium 

Cena: 180 zł / 250 zł 
 

 
 

Nabywca: .........................................................................................................................................  
 
Adres: ................................................................................................................................................  
 
NIP: .....................................................................................................................................................  
 
Odbiorca (opcjonalnie): ..............................................................................................................  
 
Adres: ................................................................................................................................................  
 
L.p. Imię i nazwisko   Wydział  tel.  e-mail 
 
1. ..........................................................................................................................................................  
 
2. .........................................................................................................................................................  
 
3. .........................................................................................................................................................  
 

  Szkolenie w ramach Forum ……………………............... 
Szkolenie finansowane w ramach       (nazwa) 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego                Szkolenie finansowane ze środków publicznych 

 

       
........................................................... 

      podpis i pieczątka osoby delegującej 
 
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 sierpnia 2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub 
wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy 
złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed 
szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do 
sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania 
szkolenia.  
Cena: 180 zł netto dla członków Forum oraz 250 zł dla uczestników spoza Forum. Zwolnienie z VAT 
w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem, na podstawie faktury 
wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. 
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl W przypadku braku 
potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 2 dni przed szkoleniem prosimy 
o kontakt pod numer (22) 351 93 24. 
 

  



 

Jak dołączyć do Forum IOD? 

 

Forum zostało założone w 2019 roku i jest organizacją o charakterze konsultacyjno-
szkoleniowym. 

Głównym powodem powstania Forum była oddolna inicjatywa osób odpowiedzialnych za 
Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych. Naszym zadaniem 
będzie zrzeszenie największej liczby członków Forum w celu wymiany doświadczeń, 
poszerzaniu wiedzy oraz doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu przy wsparciu 
najlepszych ekspertów w kraju. 

Formą realizacji celów Forum są cykliczne spotkania szkoleniowe i konsultacyjne, dyskusje 
problemowe, wymiana informacji i doświadczeń oraz przygotowywanie postulatów 
środowiska osób odpowiedzialnych za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, do jednostek 
samorządu terytorialnego Sejmu, Senatu, Prezydenta i Rządu oraz Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Członkowie Forum spotykają się regularnie na comiesięcznych spotkaniach szkoleniowych z 
wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy to proponowane są dwu/trzy – dniowe szkolenia 
wyjazdowe. Każdy uczestnik Forum ma prawo proponowania zagadnień merytorycznych 
oraz tematów szkoleń realizowanych w ramach spotkań Forum. Członkowie mogą wybierać i 
być wybieranymi do władz Forum. 
Formuła funkcjonowania Forum jest otwarta, w każdej chwili można do niego przystąpić lub z 
niego wystąpić. 

Opłata za uczestniczenie w spotkaniach Forum Inspektorów Ochrony Danych wynosi 180 zł 
dla członków Forum oraz 250 zł dla uczestników z poza Forum. 

W ramach umowy Forum dowolna osoba z danej instytucji może wykorzystać uczestnictwo 
w wybranym szkoleniu standardowym w ramach składki do końca każdego roku z zakresu 
ochrony danych lub innych szkoleń standardowych realizowanych przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej – Centrum Mazowsze. 

Zapraszamy także do zapoznania się dotychczasową działalnością Forum pod linkiem na 
stronie FRDL Centrum Mazowsze: http://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-inspektorow-ochrony-
danych-osobowych/o-forum-7 


