
 

 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  

CENTRUM MAZOWSZE 

Warszawa 16 marca 2023 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 26 kwietnia 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00. 

 

Tematem spotkania będzie: Kryteria oceny pracy Inspektora Ochrony Danych osobowych 

w organizacji. 

• Podczas szkolenia wykładowca omówi między innymi zagadnienia dotyczące podstawowych 

aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych jak i aktualne przepisy branżowe.  

• Przedstawi warianty procedur zabezpieczania danych, wskaże na różnice pomiędzy audytem, 

sprawdzeniem a inspekcją zabezpieczania danych. 

• Podpowie w jaki sposób weryfikować wprowadzone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 

danych i informacji. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Twórca, kierownik i opiekun autorskiego programu podyplomowych 

studiów (ABI 2013 i IODO od 2017). Prekursor studiów podyplomowych dla ABI i IODO w polskich 

uczelniach. Pomysłodawca i autor nowego programu studiów podyplomowych 

o cyberzagrożeniach i ochronie praw i wolności osób fizycznych oraz informacji - "Menedżer 

Bezpieczeństwa Informacji" w AGH Kraków 2023. Audytor wiodący ISO 27001. Prelegent licznych 

konferencji, kongresów i wydarzeń poświęconych kulturze poszanowania prywatności. Autor 

publikacji dla Dyrektor Szkoły Wolters Kluwer, Głos Nauczycielski, Szkoła Artystyczna. Prezes 

Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

 

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

prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 21 kwietnia 2023 

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. 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program, informacje organizacyjne i kartę zgłoszenia. 

 

Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 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 

26 kwietnia 2023r. 10:00 – 14:00 

Kryteria oceny pracy Inspektora Ochrony Danych osobowych w organizacji 

 

• Podczas szkolenia wykładowca omówi między innymi zagadnienia dotyczące podstawowych 

aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych jak i aktualne przepisy branżowe. 

Przedstawi warianty procedur zabezpieczania danych, wskaże na różnice pomiędzy audytem, 

sprawdzeniem a inspekcją zabezpieczania danych. 

• Podpowie w jaki sposób weryfikować wprowadzone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 

danych i informacji. 

 

PROGRAM: 

1. Podstawowe akty praw o ochronie danych w JST. 

2. Warunki organizacyjno-techniczne zabezpieczenia danych. 

3. Branżowe przepisy o przetwarzaniu danych a RODO. 

4. Techniczno-informatyczne wymagania i reguły postępowania z danymi. 

5. Organizacja i edukacja zabezpieczenia danych w świetle RODO. 

6. Dokumentacja i procedury zabezpieczenia danych – warianty. 

7. Weryfikacja wprowadzanych rozwiązań - metody i narzędzia. 

8. Audyt, sprawdzenie lub inspekcja zabezpieczenia danych – różnice. 

9. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów, zabezpieczeń lub danych - jakie różnice pojęciowe 

zastosował ustawodawca. 

 

PROWADZACY: 

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Twórca, kierownik i 

opiekun autorskiego programu podyplomowych studiów (ABI 2013 i IODO od 2017). Prekursor 

studiów podyplomowych dla ABI i IODO w polskich uczelniach. Pomysłodawca i autor nowego 

programu studiów podyplomowych o cyberzagrożeniach i ochronie praw i wolności osób fizycznych 

oraz informacji - "Menedżer Bezpieczeństwa Informacji" w AGH Kraków 2023. Audytor wiodący ISO 

27001. Prelegent licznych konferencji, kongresów i wydarzeń poświęconych kulturze poszanowania 

prywatności. Autor publikacji dla Dyrektor Szkoły Wolters Kluwer, Głos Nauczycielski, Szkoła 

Artystyczna. Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

 

  



 

 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  

CENTRUM MAZOWSZE 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Kryteria oceny pracy Inspektora Ochrony Danych osobowych w organizacji 

26 kwietnia 2023 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 kwiecień 2023 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, tel. 533 717 114 malgorzata.brojanowska@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 malgorzata.brojanowska@frdl.org.pl do 21 kwietnia 2023 r. 
 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


