
 

    

Warszawa, 12 maja 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na spotkanie Forum 

Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Województwa Mazowieckiego, którego tematem będzie  

„Analiza ryzyka i audyt ochrony danych osobowych”. 

Prowadzący 1 - Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Zarządzanie procesowe”. 

Audytor wiodący ISO/IEC 27001 audytor wewnętrzny ISO 9001 Specjalizuje się w zagadnieniach 

dotyczących bezpieczeństwa informacji, wymogów techniczno-organizacyjnych wynikających z 

przepisów RODO w zakresie bezpieczeństwa oraz przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka, 

zarządzania procesami i projektami Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej instytucji 

finansowej Od 2016 roku związany z Omni Modo. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie 

zarządzania, realizacji projektów (w tym zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa).Przeprowadza audyty, szkolenia, opracowuje i wdraża dokumentację niezbędną do osiągnięcia 

celów realizowanych procesów, zgodności z wymogami organizacji, wdrażanych systemów 

zarządzania, jak również przepisów prawa. 

Prowadzący 2 – Absolwent SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie na kierunku 

Prawo, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001 student 

wydziału Informatyki w Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W swojej 

pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem informacji, 

cybersecurity oraz ochroną danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m in w spółce z 

branży IT, w której zbudował od podstaw dział bezpieczeństwa informacji. Od 2019 roku współpracuje 

z Omni Modo w zakresie audytów bezpieczeństwa informacji, audytów ochrony danych osobowych 

oraz opracowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa. 

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00 – 14:30 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 17 czerwca 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: 

 

„ANALIZA RYZYKA I AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” 

 

Data: 21 czerwca 2021, 10:00 - 14:30 

Spotkanie online 

Cena: 180 zł/299 zł 

 

 

Adresaci:  

• Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, 

• pracownicy jednostek publicznych, 

• kadra zarządzająca jednostek publicznych, 

 

 

Program: 

1. Audyt z zakresu ochrony danych osobowych – czym jest i kiedy powinno się go 

wykonać? 

2. Czym jest analiza ryzyka (dlaczego organizacje muszą zarządzać ryzykiem), miejsce 

analizy ryzyka w organizacji. 

3. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem. 

4. Dokumentacja, metoda, określenie kryteriów, dobór zespołu. 

5. Jak przeprowadzić analizę ryzyka (teoria): 

o identyfikacja czynności, zasobów oraz możliwego wpływu na podmiot danych; 

o identyfikacja zagrożeń, podatności oraz następstw wystąpienia zagrożenia; 

o określenie poziomu ryzyka. 

6. Plan postępowania z ryzykiem oraz jego realizacja.  

 

 

 



              

          

         

 

ZGŁOSZENIE 

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

 

„ANALIZA RYZYKA I AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” 

 

Data: 21 czerwca 2021, 10:00 – 14:30 

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 17 czerwca 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. 


