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ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI

✓ RODO- najnowsze obowiązki w praktyce

✓ Wymogi RODO w zakresie rejestrowania i 
przechowywania dokumentacji operacji 
przetwarzania

✓ RODO – odpowiedzialność w praktyce

✓ Sankcje i odpowiedzialność odszkodowawcza

✓ RODO- outsourcing- najczęstsze problemy

✓ Obowiązki podmiotu przetwarzającego

✓ Profilowanie w praktyce

✓ Najczęściej pojawiające się problemy w praktyce

✓ Skala zmian regulacji

Anna Rak
Kancelaria TRIO LEGAL      
Snażyk Granicki

Adam Tula,
Rykowski & 
Gniewkowski

Karina Bieniek
Gawroński & 
Partners 

Krzysztof Riedl
Łaszczuk 
i Wspólnicy sp.k.
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9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 RODO- najnowsze obowiązki w praktyce
• Jak administrator i przetwarzający dane mają 

przygotować się do informowania o naruszeniu 
bezpieczeństwa danych?

• Jak spełnić wymagania ochrony prywatności w fazie 
projektowania, ochrony domyślnej, transparentności 
i rozliczalności przetwarzania danych osobowych?

• Jak i kiedy należy przeprowadzić ocenę skutków 
prowadzonych operacji przetwarzania danych 
osobowych (DPIA)?

• Wymogi RODO w zakresie rejestrowania i 
przechowywania dokumentacji operacji przetwarzania.

Adam Tula, adwokat, Rykowski & Gniewkowski 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.

11:30 Przerwa kawowa

11:50 RODO – odpowiedzialność w praktyce
• Kto jest odpowiedzialny w firmie za wdrożenie zasad 

wynikających z RODO;
• Rola członków zarządu i minimalizowanie ich 

odpowiedzialności - w jaki sposób skutecznie chronić 
zarząd;

• Sankcje i odpowiedzialność odszkodowawcza;
• Przeniesienie odpowiedzialności za ochronę danych 

osobowych na kontrahentów.
Karina Bieniek, Associate, Gawroński & Partners 

13:10 Lunch

13:45 RODO- outsourcing- najczęstsze problemy
• Kto może być podmiotem przetwarzającym (konieczność 

weryfikacji podmiotów przetwarzających)
• Elementy umowy zawartej przez administratora z 

podmiotem przetwarzającym
• Obowiązki podmiotu przetwarzającego
• Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego
Krzysztof Riedl, aplikant radcowski, associate, kancelaria 
Łaszczuk i Wspólnicy

14:50 Przerwa (krótka)

15:00 Profilowanie w praktyce
• Istota znaczenia mechanizmu automatycznego 

przetwarzania
• Najczęściej pojawiające się problemy w praktyce
• Obowiązujące przepisy a profilowanie
• Skala zmian regulacji
• Definicja „profilowania”
• Zakaz profilowania z włączeniami
• Obowiązki administratora
• Co nas czeka?
Anna Rak , Starszy Prawnik , kancelaria TRIO LEGAL Snażyk
Granicki

16:30 Zakończenie warsztatów



www.proability.pl

zgloszenia@proability.pl                                                                        22 787 59 12 

Prelegenci :

Adam Tula, adwokat, Rykowski & Gniewkowski Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k.
Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym, ochronie dóbr osobistych, prawie konstytucyjnym, zadaniach związanych z projektowaniem i opiniowaniem
aktów normatywnych. Zaangażowany w projekty dotyczące transakcji kapitałowych, bieżącego doradztwa na rzecz spółek kapitałowych oraz przygotowania
aktów prawa miejscowego podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada też doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych. Zajmuje
się wdrażaniem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, w tym RODO. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego (2007). W latach 2007-2012 pracował jako prawnik-legislator w klubie parlamentarnym Sejmu RP. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie.

Krzysztof Riedl, aplikant radcowski, associate
Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony prywatności oraz prawie konstytucyjnym. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych,
w tym audytem przetwarzania danych. Ocenia środki techniczne i organizacyjne stosowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych,
a w razie stwierdzenia nieprawidłowości doradza i pomaga w opracowaniu i wdrożeniu właściwych rozwiązań.Doradza również klientom w sporach sądowych
i arbitrażowych. Reprezentuje przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu.Jest doktorantem
w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UW. Jest również pracownikiem badawczym w Instytucie Nauk Prawnych PAN w projekcie „Roadmap to European effective
Justice (RE-Jus): judicial training ensuring effective redress to fundamental rights violations”, realizowanym w ramach grantu Komisji Europejskiej. Jest jednym
z 10 laureatów konkursu konkursu Rising Stars – Prawnicy liderzy jutra 2017, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Karina Bieniek, Associate, Gawroński & Partners 
Specjalistka prawa nowych technologii, IT, ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Specjalizacja Kariny Bieniek obejmuje również cloud computing,
big data, prawo Internetu, e-commerce, prawo mediów oraz prawo własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w doradztwie przy wdrożeniu Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych UE (RODO), w tym w jednej z największych grup kapitałowych Polsce, w banku komercyjnym oraz przy opracowaniu systemów
audytu zgodności z RODO. Jest współtwórcą autorskiej metodyki wdrożenia RODO Gawroński & Partners pn. MetODOlogia WdRODOżenia©, zapewniającej
efektywne i kompleksowe wsparcie w dostosowaniu wszelkich procesów organizacji do RODO. Karina obsługiwała złożone projekty IT. Zarządzała projektami
prawnymi, w tym współkoordynowała kompleksowe badania prawne grup spółek publicznych i audyty projektów informatycznych w szczególności w zakresie
ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.Jest współautorką szeregu analiz prawnych z zakresu ochrony danych, m.in. raportu pn. Big Data w bankowości wydanego
przez Związek Banków Polskich. Doświadczenie zdobywała w Bird & Bird, Maruta Wachta, Asseco Poland oraz w Claim Time Solicitors (UK).

Anna Rak, starszy prawnik specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych (w tym w sporach
inwestycyjnych) oraz mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych, a także w prawie ochrony informacji i danych osobowych. Zajmuje się
również zagadnieniami związanymi z prawem ochrony konkurencji i prawem korporacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale prawnym spółki
amerykańskiej grupy z branży płatności elektronicznych oraz w działach procesowych renomowanych polskich kancelarii, gdzie zajmowała się sporami
gospodarczymi, w szczególności budowlanymi (w tym kontraktami FIDIC) przed sądami powszechnymi oraz trybunałami arbitrażowymi. Doradzała w zakresie
prawa ochrony informacji i danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów spółkom m. in. z sektora instytucji finansowych, e-commerce,
budowlanego i przemysłowego. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów zagranicznych (w języku angielskim i niemieckim).Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Arbitrażowego Forum Młodych przy SAKIG.
Posługuje się biegle językiem niemieckim i angielskim oraz językiem hiszpańskim w stopniu zaawansowanym.
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➢ Poznanie praktycznego aspektu związanego z przetwarzaniem
danych osobowych na aktualnych i nowych (maj 2018 r. – wejście
w życie rozporządzenia RODO / ang. GDPR) zasadach.

➢ Poznanie wymogów ustawowych od strony praktycznych
rozwiązań pomoże między innymi na odpowiednie lokowanie
środków finansowych oraz zasobów ludzkich w celu dostosowania
się do wymogów prawa.

➢ Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych

➢ Administratorzy bezpieczeństwa informacji
➢ Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe np. pracownicy,

klienci czy goście

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa WIĘCEJ INFORMACJI:

biuro@proability.pl
22 787 59 12

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat  
potwierdzający udział w Szkoleniu.


