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➢ RODO- najnowsze obowiązki w praktyce w branży deweloperskiej
➢ Jak spełnić wymagania ochrony prywatności w fazie projektowania, 

ochrony domyślnej, transparentności i rozliczności 
przetwarzania danych osobowych?

➢ Rola członków zarządu i minimalizowanie ich odpowiedzialności 
- w jaki sposób skutecznie chronić zarząd

➢ RODO- outsourcing- najczęstsze problemy 
w branży deweloperskiej

➢ Elementy umowy zawartej przez administratora 
z podmiotem przetwarzającym
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9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 RODO- najnowsze obowiązki w praktyce w 
branży deweloperskiej
▪ 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 rozliczności 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 
w branży deweloperskiej
▪ 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
Monika Susałko,Radca Prawny, BSJP

13:10 Lunch

13:45 RODO- outsourcing- najczęstsze problemy 
w branży deweloperskiej
▪ Kto może być podmiotem przetwarzającym 

(konieczność weryfikacji podmiotów przetwarzających)
▪ Elementy umowy zawartej przez administratora 

z podmiotem przetwarzającym
▪ Obowiązki podmiotu przetwarzającego
▪ Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

Michał Krzewicki, Kancelaria Radcy Prawnego

- kreatywnyprawnik.pl

14:50 Przerwa (krótka)

15:00 Profilowanie w praktyce 
w branży deweloperskiej
▪ 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?
Zuzanna Ochońska, Prawnik, 
Kancelarii Markiewicz & Sroczyński

16:30 Zakończenie warsztatów 
i rozdanie certyfikatów.
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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.

Zuzanna Ochońska, prawnik w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się
w prawie ochrony konkurencji i konsumentów, prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony danych osobowych.
W Kancelarii uczestniczy m.in. w obsłudze przedsiębiorców w zakresie postępowań antymonopolowych i konsumenckich, a także
postępowań cywilnych.

R.pr. dr Michał Krzewicki, Kancelaria Radcy Prawnego - kreatywnyprawnik.pl, radca prawny, doktor nauk prawnych specjalność
prawo cywilne, wykładowca akademicki, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, uczestnik międzynarodowych
i ogólnopolskich konferencji naukowych, specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych w sprawach z zakresu prawa
cywilnego i gospodarczego, prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

Monika Susałko, Radca Prawny, BSJP została dopuszczona do zawodu radcy prawnego w roku 2015. Z BSJP współpracuje od roku
2016. Jest ekspertem w zakresie nowych technologii, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa spółek.
Specjalizuje się w wspieraniu projektów wdrożeniowych oraz bieżącej działalności biznesowej spółek z branży IT, w tym ich
przekształceń kapitałowych. Prowadzi spory z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem
specyfiki branży IT.Jest członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2000) oraz ukończyła Roczne Podyplomowe Studium Prawa Spółek w Szkole
Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów (2003). Posiada certyfikaty zarządzania projektami (Prince2)
Doradza w języku polskim i angielskim.
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Dlaczego warto wziąć udział:
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. Warsztat został 
przygotowany pod kątem praktyki firm deweloperskich.

Warsztat kierujemy do:
Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji 

w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych;
Administratorów bezpieczeństwa informacji;

Każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe 
np. pracownicy, klienci czy goście


