Warszawa, 15 marca 2021 r.
Szanowni Państwo,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na spotkanie Forum
Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Województwa Mazowieckiego, którego tematem będzie
„Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa
autorskiego – zagadnienia wybrane”.
Spotkanie poprowadzi radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w zakresie
Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz na Wydziale
Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie
Menadżer Ekonomii Społecznej. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie
Górniczej. Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w
Warszawie. Od roku 1998 etatowy członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji
administracyjnych wydanych w oparciu o przepisy KPA.
Spotkanie odbędzie się 19 maja 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 15 maja 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:
„Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona
wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane”
Data: 19 maja 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. Prawo do prywatności – ograniczenie jawności działań administracji publicznej.
2. Ochrona dóbr osobistych i danych osobowych w ramach ogólnego prawa do
prywatności.
3. Reżim ochrony danych osobowych a ochrona dóbr osobistych.
4. Ochrona i przetwarzanie wizerunku jako danych osobowych i dobra osobistego oraz
na gruncie prawa autorskiego.

ZGŁOSZENIE
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
„Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona
wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane”
Data: 19 maja 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 15 maja 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.

