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Ochrona zdrowia dotyka danych wrażliwych, o szczególnie poufnym charakterze. Dlatego też
reforma RODO (GDPR) ma tu szczególnie istotne znaczenie i z całą pewnością jej precyzyjne
i skuteczne wdrożenie stanowi jedno z kluczowych wyzwań przed, którymi stoi Państwa branża!
Celem naszego wydarzenia jest praktyczne podejście do problematyki przetwarzania danych
osobowych we wszystkich najważniejszych aspektach z uwzględnieniem specyfiki sektora
ochrony zdrowia. Sektor ochrony zdrowia jest pod wieloma względami szczególnym przypadkiem
jeżeli chodzi o dostosowanie się do wymogów RODO. Wynika to zarówno ze specyficznej
sytuacji prawnej, w jakiej działają podmioty z branży, jak i uwarunkowań faktycznych.
Dlatego o dostosowaniu Państwa organizacji do wymogów RODO mówić będą doświadczeni
audytorzy oraz prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony
danych osobowych, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i dotychczasowymi
doświadczenia w obszarze RODO.
W trakcie konferencji omówimy najważniejsze wymogi prawne związane z rozpoczęciem
stosowania RODO, jak również praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ich realizacji zarówno od strony procesowej, jak i IT.

Reforma ochrony danych coraz bliżej
Żródło: Pb.pl 2017-12.11
„Mały biznes zostanie zwolniony z części nowych obowiązków — to jeden z
pierwszych efektów prac nad przyszłą nową ustawą.
Prawie 1,7 tys. uwag wpłynęło do Ministerstwa Cyfryzacji (MC) podczas
uzgodnień i konsultacji pakietu zmian w polskich regulacjach dotyczących
ochrony danych osobowych. Większość, bo około tysiąca, zgłoszono do
projektu przepisów wprowadzających przyszłą ustawę o tej ochronie,
którym zostanie znowelizowanych ponad 130 aktów. Na razie resort
wypracował stanowisko do wniosków przedstawionych przez inne
ministerstwa dotyczących nowej ustawy.— Projekt ustawy ulegnie zmianie.
Uwag było dużo, bo konsultacje prowadziliśmy bardzo szeroko — mówi dr
Maciej Kawecki, kierujący Departamentem Zarządzania Danymi w MC. (…)”

Czy firma-Kowalski wyłączona z RODO
Żródło: Pb.pl 2018-01.11

... W resorcie cyfryzacji Kończą się prace nad projektem przyszłej nowej
ustawy o ochronie danych osobowych.
— Na planowanym w najbliższy poniedziałek spotkaniu z udziałem ok.
300 osób będziemy odpowiadać na uwagi, które napłynęły podczas
konsultacji społecznych. Potem projekt ustawy z uwzględnieniem
opinii innych resortów, generalnego inspektora, przedsiębiorców,
izb gospodarczych, obywateli zostanie przekazany do dalszych prac
legislacyjnych. Mam nadzieję, że za tydzień zajmą się nim komitety Rady
Ministrów — powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu
Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji (MC) uczestnikom
konferencji „Efektywne wdrożenie RODO/ GDPR” organizowanej przez
„Puls Biznesu”. (...)

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Konferencję kierujemy do kadry zarządzającej podmiotami funkcjonującymi na rynku
farmaceutycznym
A w szczególności do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
Dyrektorów medycznych
Dyrektorów handlowych, ds sprzedaży
Menedżerów i specjalistów ds. wsparcia sprzedaży
Dyrektorów, managerów i pracowników działów marketingu
Administratorów bezpieczeństwa informacji, (ABI)
Radców prawnych, dyrektorów i pracowników działów prawnych oraz compliance
Dyrektorów, Managerów, specjalistów działów HR
Kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie farmaceutycznym
Osób zajmujących się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
Osób kierujących projektami związanymi z przetwarzanie danych
Przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane osobowe

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.

Partner Merytoryczny
KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński - Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – obok głównego obszaru
działalności w postaci wyspecjalizowanego doradztwa regulacyjno-konkurencyjnego – świadczy usługi z zakresu prawa ochrony
danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej i nowych technologii. KRK wspiera Klientów we wdrażaniu korzystnych
biznesowo, a jednocześnie bezpiecznych prawnie strategii rynkowych – również dla start-up’ów. Kancelaria zapewnia kompleksowe
doradztwo związane z ochroną danych osobowych i oferuje pomoc we wdrażaniu wymagań RODO. Prawnicy kancelarii
aktywnie doradzają Klientom przy szeroko rozumianych projektach IT i e-commerce, jak również posiadają praktykę w zakresie
przeprowadzania audytów prawnych i przygotowywania umów IT (wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, outsourcingowych).
W związku ze specyfiką działań skupionych na branży ochrony zdrowia kancelaria KRK odznacza się szczególną znajomością
sektora telemedycznego i tematyki e-Zdrowia. KRK doradza również przedsiębiorcom w zakresie prawa internetowego i usług
elektronicznych, w tym problematyki hostingu, domen internetowych czy cyberbezpieczeństwa, a także pomaga w tworzeniu
dokumentacji w postaci polityk bezpieczeństwa i prywatności czy umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Ponadto wspiera Klientów w kontaktach z organami administracyjnymi oraz reprezentuje ich w postępowaniach cywilnych,
administracyjnych i arbitrażowych. Członkowie zespołu KRK uznawani sią za wiodących prawników w swoich specjalizacjach
przez polskie i międzynarodowe rankingi, takie jak: Rzeczpospolita, Chambers Europe, Legal500, Who’s Who oraz Expert Guide
by Euromoney.

Patron honorowy

Patroni medialni

PROGRAM
9:00

Rejestracja, poranna kawa

9:20

Otwarcie konferencji

9:30

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

10:25

Krajobraz dwuwymiarowy - relacje między przepisami medycznymi i farmaceutycznymi oraz RODO
dr hab. Marek Świerczyński, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych, przepisy wprowadzające
dane osobowe – dane dotyczące zdrowia a dokumentacja medyczna
obowiązki wynikające z RODO a konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów
prawa pacjenta a prawa podmiotu danych

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Podstawowe problemy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych
dr hab. Marek Świerczyński, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
kiedy przetwarzamy dane osobowe
kto jest administratorem danych osobowych
w jakich procesach przetwarzane są dane osobowe
podstawy przetwarzania - zgoda, umowa czy inna podstawa prawna

12:30

Nowe obowiązki podmiotów leczniczych i farmaceutycznych w świetle RODO
Michał Chodorek, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
obowiązki informacyjne
prawa pacjentów i innych osób, których dane są przetwarzane
profilowanie pacjentów

13:30

Lunch

14:30

Obowiązki organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych
Daria Worgut- Jagnieża, lead data privacy specialist, Audytel S.A
co trzeba zrobić, aby wdrożyć RODO w ochronie zdrowia
kiedy w ochronie zdrowia należy wykonać ocenę skutków dla ochrony danych i jak to zrobić
monitorowanie i notyfikacja incydentów

15:15

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Michał Chodorek, adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
kiedy powierzamy przetwarzanie danych osobowych
jakie wymogi spełnić musi umowa powierzenia przetwarzania
kiedy podmiotowi leczniczemu powierzane jest przetwarzanie danych

16:15

Bezpieczeństwo i funkcjonalność systemów IT – wymagania RODO
Tomasz Dobkowski, partner zarządzający, Audytel S.A.
istotne zmiany wynikające z RODO dla procesów IT
zabezpieczenie systemów IT
wypełnienie nowych praw podmiotów danych z wykorzystaniem systemów IT
monitorowanie incydentów i postępowanie w przypadku ich wystąpienia
Case study
żądania przekazania kopii danych osobowych pacjenta przetwarzanych przez szpital
wykorzystywanie danych osobowych pacjenta w celach edukacyjnych
zgoda i obowiązek informacyjny wykonane przed 25 maja 2018 r.

17:00

Zakończenie konferencji

*Prelekcja bezpłatna

PRELEGENCI
Dr Maciej Kawecki
koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych, dyrektor Departamentu
Zarządzania Danymi 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. Został laureatem
konkursu Wolters Kluwer Polska i Dziennika Gazety Prawnej - Rising Stars 2017, otrzymując nagrodę
specjalną 15 listopada 2017 roku. Kapituła konkursu uzasadniając przyznanie dr. Kaweckiemu nagrody
specjalnej, wskazała 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. Nagrodę Konkursu Rising Stars 2017., dr Maciej Kawecki
- nazywany przez Annę Streżyńską, Ministra Cyfryzacji -„miniministrem ds. reformy”, odebrał podczas
uroczystej Gali 15 listopada 2017r.

Michał Chodorek
adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie własności intelektualnej (w szczególności
e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych) a także w prawie nieuczciwej konkurencji.
Jego doświadczenie obejmuje ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania
danych osobowych, jak również doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej,
reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności
intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski
i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie.

Tomasz Dobkowski
partner zarządzający, Audutel S.A.
Absolwent programu University of Minnesota (MBA), Politechniki Wrocławskiej (Studia podyplomowe
w zakresie telekomunikacji cyfrowej) oraz Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki
(kierunek: Elektronika). Stypendysta Politechniki Berlińskiej. Audytor z bogatym doświadczeniem
w zakresie audytów w obszarze informatyki, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony
i zabezpieczenia danych osobowych w systemach IT, oraz zapewnieniem ciągłości działania. Prowadził
m. in. projekt oceny zgodności 250 systemów informatycznych wymogami ustawy o ochronie danych
osobowych. Członek stowarzyszenia ISACA, certyfikowany audytor CISA (Audytor Systemów
Informatycznych). Certyfikowany audytor wiodący BS 7799-2 (ISO 27001).

PRELEGENCI
Dr hab. Marek Świerczyński
adwokat KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Doradza przedsiębiorcom w zakresie danych osobowych, prawa własności intelektualnej, handlu
elektronicznego, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Wieloletni
współpracownik kancelarii prawnej Baker & McKenzie, wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple
Konarski Podrecki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego. Ekspert Rady Europy w zakresie
dowodów elektronicznych. Od stycznia 2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w Szwajcarii pełniąc
funkcję Legal Director Africa, S-Africa, Israel dla międzynarodowej korporacji farmaceutycznej. Członek
sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Pełni funkcję arbitra w Sądzie Polubownym
ds. Domen Internetowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa
Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Autor licznych publikacji naukowych,
w tym współautor pierwszego podręcznika o prawie farmaceutycznym (dwa wydania z 2008 i 2012
r., trzecie planowane na 2018 r.) oraz monografii: “Prawo reklamy i promocji”, “Prawo Internetu” oraz
“Prawne aspekty handlu elektronicznego”, a także suplementu encyklopedii “Cyber Law in Poland”.

Daria Worgut-Jagnieża
lead data privacy specialist, Audytel S.A.
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ochrony danych osobowych. Zrealizowała dziesiątki
audytów zgodności oraz projektów wdrożeniowych związanych z ochroną danych osobowych.
Prowadzi szkolenia z zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych dla zarządów, Administratorów
Bezpieczeństwa Informacji oraz dedykowane dla zespołów m.in. HR, marketingu, sprzedaży.Realizuje
również projekty z zakresu bezpieczeństwa informacji i analizy ryzyka. Od ponad 10 lat pełni rolę
Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla najważniejszych klientów Audytela, w tym w wielu
międzynarodowych korporacjach m.in. z branży farmaceutycznej. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu: Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Specjalnych im. J. Monneta
przy Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szkolenia
i certyfikaty: Audytor wewnętrzny ISO 27001, Risk Manager ISO 31000, Risk Manager ISO 27005,
Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Szacowanie i postępowanie z ryzykiem wg wymagań normy
ISO 27001.)miesięcznika IT w administracji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
TAK, chcę wziąć udział w konferencji
RODO w ochronie zdrowia i farmacji

1.

Termin: 8 marca 2018r. w Warszawie
1395,00 PLN netto  (od 8 stycznia 2017 do 9 lutego 2018)
1695.00 PLN netto (od 10 lutego 2018 do 8 marca 2018)

1.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

2.

Tel:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Departament:
E-mail:

3.

Tel:

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

E-mail:
4.

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

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

E-mail:

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.
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

podpis i pieczęć

Koszt uczestnictwa jednej
osoby w konferencji wynosi:
1395,00 PLN netto (od 8
stycznia 2017 do 9 lutego
2018; 1695.00 PLN netto
(od 10 lutego 2018 do 8
marca 2018) Cena obejmuje
prelekcje, materiały
szkoleniowe, przerwy
kawowe, lunch.
2. 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.
3. Prosimy o dokonanie
wpłaty w terminie 14 dni
od wysłania zgłoszenia,
ale nie później niż przed
rozpoczęciem konferencji.
4. Wpłaty należy dokonać na
konto: Bonnier Business
(Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1, 03-738
Warszawa
Danske Bank A/S SA
Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045
5029 6371
5. Rezygnację z udziału należy
przesyłać listem poleconym
na adres organizatora.
6. W przypadku rezygnacji nie
później niż 21 dni przed
rozpoczęciem konferencji
obciążymy Państwa
opłatą administracyjną
w wysokości 20% opłaty za
udział.
7. W przypadku rezygnacji
w terminie późniejszym niż
21 dni przed rozpoczęciem
konferencji pobierane jest
100% opłaty za udział.
8. Nieodwołanie zgłoszenia
i niewzięcie udziału
w konferencji powoduje
obciążenie pełnymi
kosztami udziału.
9. Niedokonanie wpłaty
nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału.
10. Zamiast zgłoszonej osoby
w konferencji może wziąć
udział inny pracownik firmy.
11. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian
w programie oraz do
odwołania konferencji.
12. Wszystkie treści zawarte
w programie konferencji
stanowią własność Bonnier
Business (Polska) Sp. z
o.o. oraz powiązanych
z nią podmiotów. O ile
Organizator nie postanowi
inaczej, nie wolno żadnych
materiałów stanowiących
własność Bonnier Business
(Polska) odtwarzać,
wykorzystywać, tworzyć
pochodnych prac na bazie
materiałów umieszczonych
w programie, ani też
ponownie ich publikować,
zamieszczać
w innych materiałach czy też
w jakikolwiek inny sposób
rozpowszechniać bez
uprzedniej pisemnej zgody
Bonnier Business (Polska).

