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24.04.2018r Warszawa

Zagadnienia główne:

Prelegenci:

Adam Tula
Kancelaria 
Rykowski & Gniewkowski

✓ Audyt stanu ochrony danych osobowych
✓ Przygotowanie i sprawdzenie dokumentacji
✓ Praktyczne aspekty i instrukcje wdrożenia RODO
✓ Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
✓ Upoważnienia i powołania w praktyce
✓ Praktyczne wdrożenie RODO - uwagi

Anna Hoffmann
Kancelaria Prawna Piszcz 

i Wspólnicy
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9.00 Rejestracja i poranna kawa

9:30      Część I  
 Audyt stanu ochrony danych osobowych
 Regulamin ochrony danych 

osobowych
 Pytania Uczestników
Mec. Anna Hoffmann, Kancelaria Prawna Piszcz i 
Wspólnicy Spółka Komandytowa

11: 00 Przerwa Kawowa

11:30   Część II
 Rejestr czynności przetwarzania
 Zgoda/odmowa wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych,
 Klauzula informacyjna,
 Powołanie osób zajmujących się ochroną 

danych osobowych,
 Instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym służącym 
do przetwarzania danych osobowych

 Pytania Uczestników
Mec. Adam Tula, , Rykowski & Gniewkowski 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp.k. 

13:00 Lunch

13 :45 Część III
 Umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych
 Zgłoszenie i zawiadomienie 

o naruszeniu bezpieczeństwa 
przetwarzania danych osobowych

 Upoważnienia dla pracowników 
do przetwarzania danych 
osobowych oraz ich oświadczenia

 Ewidencja podmiotów 
upoważnionych 
oraz procesorów

 Ewidencja pomieszczeń, 
w których przetwarzane są dane 
osobowe

 Pytania Uczestników
Mec. Adam Tula, , Rykowski & Gniewkowski 
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
Sp.k. 

15:30 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.

24.04.2018r Warszawa

Anna Hoffmann, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy. Ekspert w departamencie ochrony danych osobowych zajmujący
się audytem oraz wdrażaniem procedur zgodnych z wytycznymi RODO. Autorka licznych publikacji i prelegent szkolący firmy ze zmian w prawie
ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie ochrony danych osobowych
oraz prawie restrukturyzacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie i wdrażaniu rozwiązań związanych z ochroną danych
w międzynarodowej korporacji z branży FMCG. Doradzała także w zakresie stosowania procedur i regulacji w przedmiocie ochrony danych
osobowych w podmiotach działających w różnych branżach, w tym w spółkach działających w branży IT. Brała również udział w przygotowywaniu
dokumentacji, w tym procedur, polityk oraz dokumentacji bezpieczeństwa.

Warsztat obejmuje prazweryfikowanie klauzul informacyjnych i zgód pod kątem 
sformułowania ich jasnym i przejrzystym językiem, przegląd dotychczasowych 

dokumentów, komunikatów, pism, regulaminów kierowanych do osób, których dane 
dotyczą pod kątem stosowania zady przejrzystości, przyjęcie procedur, iż wszystkie 

komunikaty kierowane do osób, których dane dotyczą są sformułowane jasnym 
i prostym językiem. przegląd dotychczas funkcjonującej dokumentacji ochrony 

danych osobowych, dostosowanie funkcjonujących polityk do nowych przepisów 
przy uwzględnieniu oszacowanego ryzyka, stworzenie nowych procedur pod kątem 

wymogów RODO

Do kogo kierujemy warsztat:
Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Administratorów bezpieczeństwa informacji
Dyrektorów i kierowników działów prawnych

Każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe


