
 

    

Warszawa, 20 kwietnia 2021 r. 
 
Szanowni Państwo, 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na spotkanie Forum 

Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Województwa Mazowieckiego, którego tematem będzie  

 „Dostęp do informacji publicznej  w kontekście RODO ze szczególnym uwzględnieniem 

prawa do ochrony wizerunku oraz publikacji w BIP”. 

               Spotkanie poprowadzi Pan Ryszard Marek - Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w 

administracji publicznej w zakresie rozstrzygania spraw dot. udostępniania informacji publicznej, 

ochrony tajemnic ustawowych i prawa administracyjnego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, 

ekspert z zakresu postępowania administracyjnego. 

Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2020 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w formule online (do spotkania 

będzie potrzeby komputer z dostępem do Internetu). Wystarczy wejść w link, który prześlemy do 

zgłoszonych uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział 

pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i 

porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. 

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 180 zł dla członków Forum oraz 299 zł dla wszystkich 

pozostałych uczestników spoza Forum. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie  

i przesłanie karty zgłoszeniowej do dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

  

Z poważaniem, 
Małgorzata Brojanowska 
Koordynator Forum IODO 

 



              

          

         

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze  
zaprasza na spotkanie: 

„Dostęp do informacji publicznej  w kontekście RODO ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony wizerunku oraz 

publikacji w BIP” 
Data: 30 kwietnia 2021, 10:00 - 14:00 

Spotkanie online 
Cena: 180 zł/299 zł 

 
Adresaci:  

 Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych. 
 pracownicy jednostek publicznych, 
 kadra zarządzająca jednostek publicznych, 

 

Program: 
1. Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej: 

 Konstytucyjna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej, 
 b) normatywna regulacja prawa do dostępu do informacji publicznej na      poziomie ustawowym. 

 
2. Pojęcie informacji publicznej: 

 informacja nie będąca informacją publiczną, 
 informacja publiczna prosta, 
 informacja publiczna przetworzona 

 
3. Zakres informacji podlegających udostępnieniu:  

 otwarty katalog informacji i działań stanowiących informacje publiczną; 
 pojęcie i konstrukcja normatywna dokumentu urzędowego; 
 katalog danych i informacji egzemplifikowanych przez ustawę jako informacja publiczna 

 
4. Udostępnienie informacji jako czynność materialno-techniczna, 

 terminy do udostepnienia informacji publicznej i ich charakter prawny, 
 b)   dopuszczalność i przesłanki przedłużenia terminu do udzielenia informacji    publicznej 

 
5. Formy udostępniania informacji publicznej: 

 określenie formy udostępnienia jako prawo wnioskodawcy, 
 przekształcenie informacji publicznej w inną formę, 
 umorzenie postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej 

 
 
 
 



              

          

         

 

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej 
 decyzja administracyjna jako forma odmowy udostępnienia informacji publicznej, konstrukcja, elementy 

obligatoryjne, stosowanie KPA  
 ustawowe tajemnice jako przesłanki udostępnienia informacji publicznej: 

- prywatność osoby fizycznej, 
- dane osobowe, sposoby i przesłanki ich anonimizacji 
- tajemnica przedsiębiorcy, 
- informacje niejawne, 
- tajemnica skarbowa, 
- prawa autorskie a udostępnianie informacji publicznej, 
-  inne tajemnice ustawowo chronione 

 c) dostęp do informacji dla strony postępowania administracyjnego, 
 d) dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami         administracyjnymi, 
 e) dostęp do informacji dla strony postępowania przed sądami cywilnymi i karnymi 
 f) przesłanki odmowy w przypadku informacji publicznej przetworzonej: 

-  wezwanie wnioskodawcy do wykazania szczególnego interesu publicznego, 
-  definicja normatywna szczególnego interesu publicznego 
 
7. Zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej 

 brak podstawy prawnej do tworzenia ogólnych „cenników” 
 charakter prawny opłaty za udostępnienie informacji publicznej, sposób jej  naliczania i tryb egzekucji 

 
8.  Biuletyn Informacji Publicznej, konstrukcja i zasady funkcjonowania: 

 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jako oficjalny promulgator informacji publicznych organu administracji 
publicznej, 

 wymagania formalno-prawne w stosunku do BIP, które muszą być spełnione przez urząd, 
 rodzaje i kategorie informacji, które muszą być opublikowane w BIP, zdefiniowane w ustawie o dostępie do 

informacji publicznej, 
 jakie dane chronione nie powinny znaleźć się w dokumentach udostępnionych w BIP, 
 czy warto publikować w BIP inne informacje publiczne, w stosunku do których nie ma obowiązku publikacji. 

 
9. Prawo do ochrony wizerunku konstrukcja prawna, zasady udostępniania, ustawowe wyjątki 

 konstrukcja prawna, 
 zasady udostępniania, 
 ustawowe wyjątki 

 
10. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych  z zakresu dostępu do informacji publicznej – najnowsze kierunki 
wykładni 
 
11. Udostępnianie i odmowa informacji publicznej w kontekście RODO: 

 Konstytucja i ustawa o dostępie do informacji publicznej a przepisy RODO, wzajemny stosunek regulacji 
 obowiązek informacyjny ciążący na podmiocie rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
 uprawnienia podmiotów na gruncie RODO, składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej. 

 
 



              

          

         

 

ZGŁOSZENIE 
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

„Dostęp do informacji publicznej  w kontekście RODO ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony wizerunku oraz 

publikacji w BIP” 
Data: 30 kwietnia 2021, 10:00 - 14:00 

Spotkanie online 
Cena: 180 zł/299 zł 

 
 
 
Nabywca: .......................................................................................................................................  
 
Adres:.............................................................................................................................................  
 
NIP: ................................................................................................................................................  
 
Odbiorca (opcjonalnie): ..................................................................................................................  
 
Adres:.............................................................................................................................................  
 
L.p. Imię i nazwisko   Wydział  tel.  e-mail 
 
1. ...................................................................................................................................................  
 
2. ...................................................................................................................................................  
 
3. ...................................................................................................................................................  
 
*- dane wypełniają jedynie osoby niebędące członkami forum 
 
 

Zachęcamy do zgłoszenia poprzez stronę www.frdl.mazowsze.pl 
 
 

Potwierdzenie należy wysłać najpóźniej do 26 kwietnia  2021 r. e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub 
malgorzata,brojanowska@frdl.org.pl 

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem. 


