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Nowe spojrzenie praktyków
i organu nadzoru
na ochronę danych osobowych

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 r. przepisy RODO mają pełne zastosowanie. W praktyce oznacza to, że od tej daty polscy
przedsiębiorcy muszą być gotowi nie tylko zmierzyć się z nowym organem nadzoru – Prezesem Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ale też prowadzić dialog z klientami czy pracownikami, umożliwiając im
pełne korzystanie z praw przyznanych im na mocy RODO. Można zatem powiedzieć, że czas przygotowania
polskich przedsiębiorców do RODO dobiega końca.
Poprosiliśmy znakomitych ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych, aby przedstawili Państwu
kluczowe, najtrudniejsze wymogi RODO oraz pokazali, jak im sprostać. Wsłuchując się w Państwa głosy,
obok starannie wyselekcjonowanych prawników mających wieloletnie doświadczenie związane z ochroną
danych osobowych, zaprosiliśmy przedstawicieli wybranych przedsiębiorców, którzy na przykładach
reprezentowanych przez siebie firm, opowiedzą jak przygotowywali się do RODO przez ostatnie dwa lata.
To bezcenne doświadczenie, którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić.
Nasze zaproszenie przyjęli także przedstawiciele nowego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ale także gość honorowy, dr Maciej Kawecki, który był osobą koordynującą prace nad
dostosowaniem polskiego porządku prawnego do RODO. Konferencja będzie zatem dobrą okazją do tego,
aby bezpośrednio zapytać o kwestie, które najbardziej Państwa nurtują.

Serdecznie zapraszamy
Renata Grzeszczak
Project Manager – Team Leader

Marcin Lewoszewski
radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej
Kobylańska & Lewoszewski

Partner merytoryczny
Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna
Kancelaria została stworzona na bazie kilkunastoletniego doświadczenia jej wspólników w wybranych obszarach
doradztwa prawnego, w których na co dzień adwokat Anna Kobylańska oraz radca prawny Marcin Lewoszewski,
wraz z zespołem, pomagają klientom. Kluczowe praktyki kancelarii skupiają się wokół prawa ochrony danych
osobowych, własności intelektualnej i nowych technologiach. Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie
we wdrażaniu najbardziej skomplikowanych wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych u przedsiębiorców działających
w wybranych przez Kancelarię sektorach gospodarki: finansowym, mediów, nowych technologii i farmaceutycznym. Dodatkowo, na co dzień doradzamy
klientom z sektora e-commerce w tworzeniu i prowadzeniu platform online będących sklepami internetowymi, aukcjami on-line, oraz serwisami mediów
społecznościowych.

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, prowa-dzi 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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09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:20

Otwarcie konferencji

09:30

Pakietu ustaw dostosowujących polski porządek prawny do RODO. Najważniejsze
wyzwania w wybranych sektorach gospodarki
GOŚĆ HONOROWY: Dr Maciej Kawecki, koordynator krajowej reformy ochrony danych
osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

10:30

RODO-sprawdzam! Proces kontroli krajowego organu nadzorczego – Co się zmieniło
po 25 maja 2018 r.? Jak odpowiednio przygotować się do kontroli?
Bogusława Pilc, radca prawny, dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Data Protection Impact Assessment / Ocena wpływu na ochronę danych. Wymagania RODO
a praktyka
Anna Kobylańska, adwokat, wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp. j.
Mariola Więckowska, ABI, Allegro.pl
 Czym jest pre-PIA i DPIA?
 Kiedy przeprowadzać badanie DPIA?
 Badanie DPIA zaproponowane przez CNIL (francuski organ nadzoru)
 Doświadczenia praktyczne z prowadzenia DPIA na wybranych przykładach

13:15

Lunch

14:15

Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą – problemy praktyczne i doświadczenia
z prawem do bycia zapomnianym
Xawery Konarski, starszy partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:15

Profilowanie potencjalnych klientów i klientów w praktyce na przykładzie sektora
finansowego
Arwid Mednis, lider praktyki TMT/IP i ochrony danych osobowych, radca prawny, PwC Legal

16:15

Zakończenie I dnia konferencji

PROGRAM
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09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych – wybrane zagadnienia i praktyka
Marcin Lewoszewski, radca prawny, 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
 Praktyka – jak reagować na naruszenie ochrony danych?

10:45

Doświadczenia praktyczne we współpracy przy zawieraniu umów powierzenia na gruncie
RODO
Maciej Gawroński, partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners S.K.A.
 Jak zgodnie z RODO wybrać podmiot przetwarzający dane osobowe?
 Wymagania dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
 Problemy praktyczne – jak regulować relację z podmiotem przetwarzającym?
 Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego

11:45

Przerwa na kawę

12:00

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – nowe wyzwania
przed organem nadzoru oraz stronami postępowania
Paweł Makowski, radca GIODO

13:00

Lunch

14:00

Mechanizmy transferu danych osobowych do państw trzecich na gruncie RODO
Damian Karwala, doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności
Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS
 dotychczasowe mechanizmy transferowe (m.in. standardowe klauzule umowne)
 dotychczasowe mechanizmy w nowej odsłonie (m.in. wiążące reguły korporacyjne)
 nowe mechanizmy (m.in. kodeksy dobrych praktyk, certyfikacja)
 sprawy Schrems 1.0 oraz 2.0 i ich wpływ na stosowanie RODO
 ewolucja czy może jednak rewolucja w zakresie transferowej regulacji ochronnej?

15:00

Systemy IT i bezpieczeństwo na gruncie RODO – jakie problemy praktyczne napotkali
przedsiębiorcy przy wdrażaniu rozporządzenia
Łukasz Ślęzak, manager, PWC

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów
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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.

Maciej Gawroński

partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners S.K.A.
Jest radcą prawnym, jednym z czterech ekspertów prawa Technologii Mediów i Telekomunikacji
rekomendowanych przez Ranking Kancelarii Prawniczych 2017 Dziennika Rzeczpospolita, od lat regularnie
rekomendowanym przez krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze, ekspertem Komisji Europejskiej ds.
Kontraktów Cloud Computingowych, konsultantem Grupy Roboczej Art. 29 ds. eksportu danych osobowych,
pomysłodawcą i współautorem rozwiązań wprowadzanych przez RODO (RODO 28.2, 28.4 i RODO 20). Od
ponad dwudziestu lat doradza przy prawnych aspektach technologii, ochrony danych osobowych i własności
intelektualnej.

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.

Xawery Konarski

adwokat, starszy partner, Traple Konarski i Podrecki i Wspólnicy
Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel
kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie
Media Telekomunikacji. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa
telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony danych osobowych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji (PIIT), jest członkiem zarządu PIIT. Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych
nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Doradza Izbom Gospodarczym oraz Związkom Pracodawców przy
tworzeniu kodeksów postępowania dotyczących wdrożenia RODO. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach
prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych
z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

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.
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Paweł Makowski
radca GIODO

Posiada wieloletnie bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Przez
kilka lat był członkiem kadry kierowniczej polskiego organu ochrony danych - GIODO, będąc
wicedyrektorem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową (w tym prace nad RODO
na szczeblu UE) oraz radcą Generalnego Inspektora. Z racji tych funkcji uczestniczył w pracach
przygotowawczych do wprowadzenia w Polsce RODO, a także pracach ustawodawczych
z zakresu ochrony danych osobowych. Jest autorem wielu dokumentów i opinii wydanych
przez GIODO. Jest też współautorem pierwszego w Polsce komentarza do RODO wydanego
pod redakcją dr Edyty Bielak-Jomaa i dra Dominika Lubasza. Występował z referatami na licznych konferencjach naukowych
i warsztatach poświęconych ochronie danych osobowych w Polsce i za granicą. Wykładowca studiów podyplomowych
poświęconych tej tematyce.

Dr Arwid Mednis

lider zespołu TMT/IP i ochrony danych osobowych, radca prawny, kancelaria PwC Legal
W kancelarii PwC Legal kieruje praktyką prawa nowych technologii, w tym prawa
telekomunikacyjnegoorazochronydanychosobowych.Zajmujesiękwestiamicyberbezpieczeństwa,
ochrony informacji oraz dostępem do informacji publicznej. Jego pecjalnością jest także
prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego oraz partnerstwo
publicznoprywatne. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych
Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym.
Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw
dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Reprezentuje klientów w sprawach
regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych
osobowych i prawa łączności elektronicznej, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego,
ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego.

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.

Łukasz Ślęzak

menedżer, PWC
Specjalizuje się w realizacji projektów dotyczących bezpieczeństwa informacji. Posiada
doświadczenie w obszarach architektury bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz
ciągłością działania oraz opracowywania procesów zarządzania bezpieczeństwem zarówno
dla środowiska IT jak i systemów kontroli przemysłowej. Wiedzę i doświadczenie wykorzystuje
podczas realizacji kompleksowych projektów wdrożenia wymagań RODO dla przedsiębiorstw
sektora mediowego, finansowego i bankowego. Wybrane certyfikaty: Audytor wiodący ISO
27001, CISA, SCF, CSSA, ISecMan Security Engineer, CompTIA Security+, TOGAF™ 8 Practitioner,
Poświadczenia bezpieczeństwa.

Mariola Więckowska
ABI, Allegro.pl

FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

TAK, chcę wziąć udział w konferencji
RODO po 25 maja 2018 r. – doświadczenia praktyków biznesu
Termin: 6-7 czerwca 2018 r.
Cena: 1695 zł netto do 13 kwietnia 2018 r.
2095 zł netto po 13 kwietnia 2018 r.

1.

1.

1695 PLN + 23% VAT przy rejestracji
do 13 kwietnia 2018 r.
2095 PLN + 23% VAT przy rejestracji
po 13 kwietnia 2018 r.
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:
Stanowisko:

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

Departament:
Tel:
3.

E-mail:

PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371

Firma:
Ulica:
Kod pocztowy:

Miasto:

Tel:

Fax:

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.

E-mail:
4.

Koszt uczestnictwa jednej osoby
w Konferencji wynosi

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

NIP:

Osoba kontaktowa:
Tel:

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

E-mail:

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