
 

 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  
CENTRUM MAZOWSZE 

Warszawa, 31 sierpnia 2021 r. 

 

Szanowni Państwo,  

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do 

udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony 

Danych Osobowych, która zaplanowana jest na 24 września 2021 r. w godzinach 10.00 - 

14.00. 

 

Celem spotkania omówienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych 

w świetle znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych. Omówione zostaną 

między innymi klauzule ochrony danych osobowych w kontekście procedury 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie radca prawny, audytor, doradca, 

pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 

roku. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu  

zamówień publicznych, bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) oraz  gospodarki 

finansowej, instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, 

wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi 

uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek 

i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na 

pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na 

Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

 

Spotkanie będzie realizowane w formule online i odbędzie się na platformie Zoom. 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do 

dnia 21 września 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową 

szkolenia@frd.org.pl lub malgorzata.brojanowska@frdl.org.pl 

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy link do webinarium. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału najbliższej sesji Forum! 

 

Z poważaniem, 

 

 Małgorzata Brojanowska 
Koordynator Forum 

Inspektorów Ochorny Danych Osobowych  

FRDL Centrum Mazowsze 
 

 

  



 

 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  
CENTRUM MAZOWSZE 

Sesja konsultacyjno- szkoleniowa  

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 
 

24 września 2021, 10:00 – 14:00 

 

„Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 roku a wymagania w zakresie 

ochrony danych osobowych” 

 
Celem sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum jest omówienie zagadnień dotyczących 

ochrony danych osobowych w świetle znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych. 

Omówione zostaną między innymi klauzule ochrony danych osobowych w kontekście 

procedury postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na omówieniu następujących 

zagadnieniach: 

1. Nowe regulacje w zakresie prawa zamówień publicznych od 2021 r to 

uszczegółowienie zapisów w zakresie ochrony danych osobowych 

2. Omówienie szczegółowych zapisów ustawy PZP obowiązujących w zakresie 

obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w 

procedurze postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Problematyka przetwarzania danych osobowych na każdym etapie udzielania 

zamówienia publicznego oraz w fazie realizacji umowy. 

4. Pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 

• zamówienia do progu UE i powyżej progów UE) 

5. Problematyka zamówień poza ustawą PZP (do 130 000 zł netto) a wymagania RODO  

• jakie klauzule zastosować. 

 
Prowadzący: 

Radca prawny, audytor, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu 

finansów publicznych od 2002 roku. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził 

liczne audyty z zakresu  zamówień publicznych, bezpieczeństwa danych osobowych 

(RODO) oraz  gospodarki finansowej, instytucji kultury oraz projektów 

współfinansowanych ze środków UE. 

  



 

 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  
CENTRUM MAZOWSZE 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

nt. Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 roku a wymagania 
w zakresie ochrony danych osobowych 

24 września 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

 

 

 

Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, 

która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami. 

Koszt udziału w sesji wynosi 180 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc wrzesień 2021 r. 

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej on-line, materiały szkoleniowe w 

wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem. 

 

DANE DO 

KONTAKTU:  
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Żurawia 43, 00-680 

Warszawa, tel533 717 114  szkolenia@frdl.org.pl 

Nazwa jednostki 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

 

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL 

zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.org.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 

osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  

www.frdl.org.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 września 2021 r. 
 

 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

 


