
 

 

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 22 maja  2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00. 

 

Tematem spotkania będzie: RODO w ochronie informacji niejawnych.  

• Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki RODO 

w ochronie informacji niejawnych w administracji publicznej.  

• Podczas zajęć, prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, omówi kwestie związane z ochroną 

danych osobowych w świetle zagadnień o OIN, roli i zadań Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii 

Materiałów Niejawnych i współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  

• Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach 

ochrony informacji niejawnych oraz przegląd typowych zbiorów danych związanych z OIN. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie absolwent UMK w Toruniu oraz studiów 

podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, 

certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor 

wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 

funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych 

i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji 

niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony 

informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji 

niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach. 

 

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 
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Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

22 maja 2023r. 10:00 – 14:00 

RODO w ochronie informacji niejawnych 

 

 

• Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki RODO 

w ochronie informacji niejawnych w administracji publicznej.  

• Podczas zajęć, prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, omówi kwestie związane z ochroną 

danych osobowych w świetle zagadnień o OIN, roli i zadań Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii 

Materiałów Niejawnych i współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.  

• Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach 

ochrony informacji niejawnych oraz przegląd typowych zbiorów danych związanych z OIN. 

 

 

PROGRAM: 

1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce - podstawy prawne ochrony informacji niejawnych. 

2. Systemem ochrony informacji niejawnych Polsce – ochrona informacji niejawnych 

w jednostkach organizacyjnych. 

3. Kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - 

definicje, podział ról i zadań. 

4. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu. 

5. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych: 

• Ocena poziomu zagrożeń. 

• Instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa 

fizycznego w celu ich ochrony. 

• Instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”. 

• Plan ochrony informacji niejawnych. 

• Pozostała dokumentacja Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii Materiałów Niejawnych. 

6. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych: 

• Upoważnienia do klauzuli „Zastrzeżone”. 

• Postępowania sprawdzające - zwykłe i poszerzone. 

7. Obowiązki informacyjne Kierownika Jednostki Organizacyjnej i Pełnomocnika Ochrony. Karty 

informacyjne. 

8. Archiwizacja i brakowanie materiałów niejawnych. 

9. Typowe środki bezpieczeństwa stosowane do ochrony informacji niejawnych. 
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10. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach ochrony informacji niejawnych: 

• Dostęp do informacji niejawnych (postępowania sprawdzające i wydawanie upoważnień 

do klauzuli „Zastrzeżone”). 

• Obowiązki informacyjne. 

• Szkolenia za zakresu ochrony informacji niejawnych. 

• Ewidencja osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. 

• Przetwarzanie danych osobowych w związku z zastosowanymi środkami bezpieczeństwa 

fizycznego. 

11. Typowe zbiory danych związane z ochroną informacji niejawnych. 

12. Dyskusja – konsultacje i wymiana doświadczeń. 

 

 

PROWADZACY: 

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie 

bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer 

Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką 

ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z 

zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych 

problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. 

ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

RODO w ochronie informacji niejawnych 

22 maja 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 maj 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 17 maja 2023 r. 
 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


