
                                                                                                             

Warszawa, 23 luty 2023 r. 
Członkowie Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr,  
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, zaprasza Państwa do udziału w 62 sesji 
konsultacyjno-szkoleniowej Forum, która zaplanowana jest na 4 kwietnia 2023 r. w godzinach 09.00-
13.00. 

 
Temat kwietniowego spotkania Forum, to Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa 
i praktyki. 

Podstawowym celem spotkania będzie  
 zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, 
 interpretacja przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia, 
 usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. 
 
Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii 
Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, 
członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni 
Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.  
 
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 poprzez platformę Zoom. Poniżej prezentujemy 
szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 marca 2023 r. poprzez przesłanie 
informacji na skrzynkę mailową szkolenia@frdl.org.pl Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej 
prześlemy informacje organizacyjne dotyczące spotkania. 
 
Zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu Forum! 

 
Z poważaniem, 

Agnieszka Osman 
Koordynator Mazowieckiego 

Forum Pracowników Kadr 
 
  



                                                                                                             

 
Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Pracowników Kadr 

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki. 
4 kwietnia 2023 r. 09.00 - 13.00 

 
Cele i korzyści sesji Forum : 
 Zapoznanie uczestników z praktyką Prezesa UODO i sądów administracyjnych w sprawach dotyczących 

ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. 
 Przedstawienie interpretacji przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście 

zatrudnienia. 
 Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. 
 Poznanie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wiedza na temat polityk, procedur, 

dokumentacji i rozwiązań organizacyjnych służących ochronie danych osobowych. 
 
Program sesji Forum: 
1. Podstawy prawne i zasady odpowiedzialności. 
2. Współpraca z organem. 
3. Odpowiedzialność za działanie Inspektora Ochrony Danych. 
4. Odpowiedzialność za działanie podmiotu przetwarzającego i jego pracowników. 
5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i uprawnienia w systemie informatycznym. 
6. Polityki i procedury z zakresu ochrony danych osobowych a działanie pracownika. 
7. Retencja w rekrutacji. 
8. Działanie pracowników w social mediach w kontekście praw pracodawcy. 
9. Utrata danych osobowych - zgubienie świadectwa pracy. 
10. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne 
 
Prowadząca:  
Doktor nauk prawnych, radca prawnym, partnerka w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców 
Prawnych Sp.p. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa 
Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie 
danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych 
prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law - wyróżniona w dziedzinie 
„Działalność naukowa”. Autorka monografii „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej 
i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim 
porządku prawnym” 2022. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych” 2018. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu 
ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o 
ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest 
autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, 
Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, 
Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole 
Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi 
kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii. 
  



                                                                                                             

 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Pracowników Kadr nt.:  
Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu na tle orzecznictwa i praktyki 

4 kwietnia 2023 r. Szkolenie w godzinach 09:00-13:00 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana w formule online, która umożliwia swobodną 
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, materiały szkoleniowe w wersji 
elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem w trakcie trwania sesji konsultacyjno-szkoleniowej. 
DANE DO KONTAKTU: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie ul. Żurawia 43, 

00-680 Warszawa; tel. 533 721 103, szkolenia@frdl.org.pl   

Nazwa i 
adres 
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.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na  
www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 28 marca 2023 r. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
 


