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Szanowni Państwo,
Stoimy w przededniu wielkiej rewolucji jaką są regulacje RODO/GDPR. Eksperci są zdania, iż
szykują nam się zmiany, które kompletnie zmodyfikują funkcjonowanie firm i organizacji na skalę
jakiej dotychczas nie notowaliśmy. Nieuchronny charakter planowanych zmian powoduje, że
trzeba się bezbłędnie przygotować na ich wdrożenie w każdym ich wymiarze.
Celem naszego wydarzenia jest praktyczne podejście do ochrony danych osobowych we wszystkich
najważniejszych aspektach. Nie będziemy omawiać konsekwencji ani straszyć, iż wdrożenie zmian
nie jest możliwe. Pokażemy natomiast jak to zrobić bezpiecznie i efektywnie, naświetlimy jak
procesy wdrożeniowe przebiegają w szerszej skali, wypunktujemy korzyści dla biznesu wynikłe
z RODO w kontraście do zagrożeń, które są powszechnie znane. Zaprezentujemy jak wyglądają
pierwsze wdrożenia oraz damy Państwu gotowe recepty na relatywnie spokojne wdrożenie
procesów w Państwa organizacjach.
Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy znakomitych Ekspertów, program zawiera najbardziej
newralgiczne obszary.
Jeśli zatem chcecie Państwo otrzymać porcję rzetelnej wiedzy, uzyskać odpowiedź na pytania
i poczuć się pewniej w obliczu RODO/GDPR to serdecznie zapraszamy.

Ewelina Stęplewska
Project Manager
Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 38
e-mail: e.steplewska@pb.pl

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim...
...reprezentantom działów prawnych / compliance / IT / administratorom
bezpieczeństwa informacji / osobom odpowiedzialnym za ochronę danych
osobowych oraz wszystkim osobom zajmującym się tym obszarem w swoich firmach
i organizacjach

konferencje.pb.pl
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09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30

Ewolucja w ochronie danych osobowych. Nowe zasady nadzoru nad
przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości
GOŚĆ HONOROWY: Dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych
w Ministerstwie Cyfryzacji

10:25

RODO-sprawdzam! Proces kontroli krajowego organu nadzorczego- Co się
zmieni? Jak przygotować się do kontroli
Bogusława Pilc, Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

11:20

Przerwa na kawę

11:40

Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych (PIA – Privacy Impact
Assessment),podejście privacy by default oraz privacy by design
Jakub Wezgraj, Radca prawny, Kancelaria ODOekspert
•
•
•
•

Jakie operacje przetwarzania danych podlegają PIA?
Kiedy przeprowadzenie PIA jest obligatoryjne?
Kryteria jakie należy brać pod uwagę przeprowadzając PIA
Jak podejście privacy by design oraz privacy by default może pomóc w przeprowadzeniu oceny
skutków dla ochrony danych?
• Przykładowe metody przeprowadzania PIA – ćwiczenie
• Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym po przeprowadzeniu PIA – zasady postępowania

12:55

Dostosowanie współpracy z podwykonawcami do wymogów RODO/GDPR
Czekamy na potwierdzenie prelegenta
• Jak zgodnie z RODO wybrać podmiot przetwarzający dane osobowe?
• Nowe wymagania dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
• Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego

13:55

Przerwa na lunch

14:55

Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą
Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny w praktyce ochrony prywatności i danych osobowych,
Kancelaria prawna Bird & Bird
•
•
•
•
•

16:00

Katalog uprawnień osób, których dane dotyczą przewidziany w RODO
Zmiana uprawnień wprowadzana przez RODO w stosunku do uprawnień dotychczasowych
Granice możliwych żądań osób, których dane dotyczą
Sposoby realizacji obowiązków w zależności od żądań osób, których dane dotyczą
Case study – wybrane wyzwania czekające na organizacje przy realizacji uprawnień osób, których
dane dotyczą

Zakończenie I dnia Konferencji
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08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Co wiemy o ochronie danych w przededniu RODO
Aleksandra Piotrowska, Prezes zarządu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo, ekspert ds. ochrony danych,
Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie
• Jak postrzegamy zagrożenia dla danych osobowych
• Prawa osób, których dane dotyczą
• RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?

09:30 Pierwsze doświadczenia z wdrażania wymogów RODO
Maciej Jurczyk, Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24
•
•
•
•
•

10:00

Zasada rozliczalności i analizy ryzyka zgodnie z RODO
Przygotowanie i przeprowadzenie audytu otwarcia
Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzenia
Zabezpieczenia techniczne na gruncie RODO
Przykłady rozwiązań dla systemów informatycznych z uwzględnieniem poziomu oszacowanego
ryzyka

Korzyści z wdrożenia RODO
Maciej Kaczmarski, Prezes Zarządu, ODO 24
• Znaczące podniesienie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych, nie tylko danych osobowych
• Wstęp do zarządzania opartego na procesach
• Korzyści ze stosowania zatwierdzonych kodeksów postępowania i poddania się certyfikacji

10:30

Przerwa na kawę

10:50

Dokumentowanie czynności przetwarzania danych według RODO
Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:50

Ocena skutków dla ochrony danych na przykładzie Big Data
dr Paweł Mielniczek, Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw
jednostki i prawie nowych technologii, ODO 24
•
•
•
•
•
•
•

Opis czynności przetwarzania
Ocena niezbędności i proporcjonalności
Środki przewidziane w celu zapewnienia zgodności
Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności
Środki przewidziane w celu zaradzenia ryzyku
Dokumentacja
Zasady monitorowania i przeglądu
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13:00

Przerwa na lunch

14:00

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych – wybrane zagadnienia
Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.
• Incydent ochrony danych osobowych
• Kiedy następuje stwierdzenie zaistnienia incydentu?
• Postępowanie po stwierdzeniu naruszenia
• Zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu

15:00

Mechanizmy transferu danych osobowych do państw trzecich na gruncie RODO
Marcin Lewoszewski , Radca prawny, Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.
• Standardowe klauzule umowne
• Wiążące reguły korporacyjne
• Zgoda organu nadzorczego
• Porównanie dotychczasowych środków ze środkami na podstawie ustawy z 1997 roku

16:00

Zakończenie Konferencji i wręczenie certyfikatów

Patroni medialni

Organizator

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na
świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej
opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające
łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji
kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.
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GOŚĆ HONOROWY:
Dr Maciej Kawecki
Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji
Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił
pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie
w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016
zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji
z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych
konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. Dr Maciej Kawecki został laureatem konkursu
Rising Stars 2017. Kapituła konkursu, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę
Prawną, przyznała dr. Kaweckiemu nagrodę specjalną, wskazując w uzasadnieniu m.in. na tytaniczną
pracę, jakiej dokonał na rzecz wdrożenia w Polsce unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO),
której owocem jest kompletny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych i projekt przepisów
wprowadzających, który zmienia ponad sto aktów prawnych. Konkurs, skierowany do osób przed 35
rokiem życia, ma wyłaniać młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą
społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych, wyróżniają się m.in. kreatywnością
i umiejętnością wyczuwania nowych trendów rynkowych, łącząc karierę zawodową z pracą naukową.

Bogusława Pilc
Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych
Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz
aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych
i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony
danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (…) oraz
autorka wielu opracowań i artykułów związanych z ochroną danych osobowych.

Maciej Jurczyk
Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24
Przeprowadził kilkadziesiąt projektów audytowych, szkoleniowych i wdrożeniowych z obszaru ochrony
danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego
oraz Wytycznych i Rekomendacji KNF. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem
informacji, bezpieczeństwem teleinformatycznym i ochronie danych osobowych (w tym danych wrażliwych)
w związku z pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji i kierownika działu IT.

Maciej Kaczmarski
Prezes zarządu, ODO 24
Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w kilkudziesięciu podmiotach. Zajmuje się kontrolą
i audytem w zakresie ochrony danych osobowych. Dba o rozwój i dobry wizerunek firmy. Nadzoruje procesy
obsługi oraz kontakty z kluczowymi klientami. Od lat promuje znaczenie bezpieczeństwa informacji, jako
cennego dobra, którym dysponuje człowiek oraz strategicznego zasobu każdej organizacji. Wraz z zespołem
przygotował ponad 250 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
Obecnie wspiera wdrożenia przepisów RODO w kilkunastu dużych grupach kapitałowych. Twórca aplikacji
ABIeye oraz Przewodniczący Rady Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo.
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Anna Kobylańska
Adwokat, Wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach
prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też
wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony
własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed
naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej
im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych
latach 2012 – 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe.

Marcin Lewoszewski
Radca prawny, Wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii.
Na co dzień świadczy usługi prawne klientom z różnych sektorów gospodarki, a zwłaszcza tym, których
działalność związana jest z nowymi technologiami. Wykłada na studiach podyplomowych poświęconych
Zarządzaniu Bezpieczeństwem Informacji oraz Zastosowaniu Technologii Cloud Computingu w Modelowaniu
Biznesowym, organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wyróżniony przez ranking
Chambers and Partners: Europe w kolejnych latach 2013 – 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media,
Nowe Technologie – Dane Osobowe. Znalazł się również w gronie laureatów rankingu Rising Stars 2015 –
najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 35 rokiem życia, organizowanego przez Dziennik
Gazeta Prawna. Jest pierwszym Polakiem będącym Chairem IAPP KnowledgeNET – międzynarodowej
organizacji International Association of Privacy Professionals, zrzeszającej prawników zajmujących się
ochroną prywatności.

dr Paweł Mielniczek
Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie
nowych technologii, ODO 24
Jego rozprawa doktorska nosi nazwę „Współczesna treść prawa człowieka do prywatności w prawie
międzynarodowym publicznym” i obejmuje zagadnienia ochrony danych osobowych.Doświadczenie
zawodowe zdobywał m.in. w organizacjach międzynarodowych, dużej instytucji finansowej, biurze GIODO,
UOKiK oraz kancelarii prawnej. Koordynuje przygotowania na wejście w życie europejskiego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO). Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, the University of
Manchester i the University of Florida.

Aleksandra Piotrowska
Prezes zarządu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo, ekspert ds. ochrony danych, Adwokat w Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Warszawie
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w zakresie stosowania
przepisów o ochronie danych osobowych oraz prowadzi w tym obszarze szkolenia. Posiada znaczące
doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi grupami kapitałowymi, gdzie odpowiada za ochronę
prawną obszaru związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. W tym zakresie współpracuje
także z bankami, dla których tworzy wewnętrzne procedury oraz przygotowuje opinie prawne. Ponadto
prowadzi sprawy cywilne i administracyjne.
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Agnieszka Sagan-Jeżowska
Radca prawny w praktyce ochrony prywatności i danych osobowych, Kancelaria prawna Bird & Bird
Od wielu lat doradza podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie prawa ochrony danych osobowych.
Przed dołączeniem do zespołu Bird & Bird zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. jako administrator
bezpieczeństwa informacji w podmiotach z branży medycznej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej,
wydawniczej, produkcyjnej oraz spółdzielczej. Przeprowadzała audyty, sprawdzenia planowe, doraźne
oraz na żądanie GIODO, dokonywała wdrożeń zgodności z wymogami prawa z zakresu ochrony danych
osobowych, była prelegentką na szkoleniach zamkniętych i otwartych, opiniowała sprawy z zakresu
bezpieczeństwa informacji, biobanków, regulaminów usług świadczonych drogą elektroniczną, konkursów
i loterii.

Jakub Wezgraj
Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii
„ODOekspert”
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych
i bezpieczeństwa informacji. Przez ponad 4 lata pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji
w polskich spółkach międzynarodowego koncernu 3M, a także w DZ Bank Polska S.A oraz w jednej z korporacji
branży telekomunikacyjnej. Kierował zespołem audytorów podczas realizacji jednego z największych na
polskim rynku audytów ochrony danych osobowych w Centrali oraz Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad (łącznie ok. 5 tys. pracowników). Realizował szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony
danych osobowych m.in. dla kadry kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A., Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także szkolenia
zamknięte i otwarte na rzecz podmiotów z różnych sektorów rynku. W jego szkoleniach uczestniczyło już
ponad 2500 osób. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych.
Ponadto zrealizował projekty z zakresu ochrony danych osobowych między innymi na rzecz takich
podmiotów jak Bibby Financial Services Sp. z o.o., ConvaTec Polska sp. z o.o., De Agostini Polska Sp. z o.o.,
ENEA S.A., ING Commercial Finance Polska S.A., IT Kontrakt sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., NOVOL S.A., PGE S.A.,
RWE IT Poland Sp. z o.o., Siemens Finance sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., Stalprodukt S.A., Szpital
Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., TelecityGroup Poland Sp. z o.o., TU UNIQA S.A., Unidevelopment
S.A., Vlassenroot Polska Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. Udziela wypowiedzi jako ekspert ds. bezpieczeństwa
informacji dla Wiadomości TVP 1, TVN oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia. Jest także ekspertem
prawnym Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w zespole ds. Cyberbezpieczeństwa.
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TAK, chcę wziąć udział w Konferencji

1.

1595 zł + 23% VAT
przy rejestracji do 30 listopada 2017 r.
1995 zł + 23% VAT
przy rejestracji po 30 listopada 2017 r.

Efektywne wdrożenie RODO/GDPR
Termin: 9-10 stycznia 2018 r.
Cena: 1595 zł netto (do 30 listopada 2017 r.)
1995 zł netto (po 30 listopada 2017 r.)
1.

2.

Cena obejmuje prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

3.

Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem
lub pocztą elektroniczną, wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy
zgłaszającym a Bonnier Business Polska.
Faktura pro forma jest standardowo wystawiana
i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza
zgłoszeniowego.

4.

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż
przed rozpoczęciem konferencji.

5.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
Tel:

2.

E-mail:

Imię i nazwisko:

Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce

Stanowisko:
Departament:
Tel:
3.

PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
E-mail:

Firma:

6.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem
poleconym na adres organizatora.

7.

W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem konferencji obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w wysokości
20% opłaty za udział.

8.

W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym
niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji
pobierane jest 100% opłaty za udział.

9.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału
w konferencji powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału.

Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:
Nazwa firmy:
Siedziba:
Adres:

10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.

NIP:

11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może
wziąć udział inny pracownik firmy.

Osoba kontaktowa:
Tel:

Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji
wynosi

E-mail:

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w programie oraz do odwołania konferencji.
Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika
biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod
numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON:
011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji
ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz
ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w
tym także prawo ich poprawiania.Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty
całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

konferencje.pb.pl,
szkolenia@pb.pl

Tel +48 22 333 97 77

pieczątka i podpis

Faks +48 22 333 97 78

