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Szymon GoŸdzik
prawnik

prawnik w Kancelarii Prawnej BSO Prawo & Podatki. Doktorant w Zak³adzie Publicznego Prawa Gospodarczego na 

Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wyk³adowca UWr w dziedzinie prawa 

gospodarczo publicznego. Posiada ponad trzyletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug prawnych dla spó³ek polskich 

z krajowym i zagranicznym kapita³em. Specjalizuje siê w zagadnieniach ochrony danych osobowych. Swoje 

zainteresowania koncentruje tak¿e wokó³ prawa kolejowego, logistyki i transportu. Prowadzi blog pt. „Poci¹g do 

prawa”. Publicysta wspó³pracuj¹cy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska.

Prelegent

Korzyœci z uczestnictwa w szkoleniu

Grupa odbiorców

Przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w szkoleniu zapoznaj¹ siê z nowymi przepisami dotycz¹cymi ochrony danych osobowych 

(RODO), które zaczn¹ obowi¹zywaæ 25 maja 2018 r. Wska¿emy ró¿nice pomiêdzy obecnie obowi¹zuj¹cymi

a wprowadzanymi przepisami o ochronie danych osobowych. Omówimy zmiany w zakresie przetwarzania danych 

osobowych pracowników, kontrahentów i klientów. Powiemy, jakie zadania nale¿y zrealizowaæ, by dostosowaæ 

obowi¹zuj¹ce procedury ochrony danych osobowych w przedsiêbiorstwie do nowych przepisów.

Do udzia³u w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedsiêbiorców, którzy w toku dzia³alnoœci przetwarzaj¹ dane osobowe 

– pracowników, kontrahentów czy klientów. Przedstawicieli dzia³ów HR, kadr i p³ac, marketingu, handlowców 

korzystaj¹cych z baz danych oraz w³aœcicieli firm odpowiedzialnych za zgodny z prawem przebieg procesów zwi¹zanych 

z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO. Ochrona danych osobowych
szkolenie prawne



Program szkolenia Formularz zg³oszeniowy

Tak, zg³aszam chêæ udzia³u w szkoleniu
„RODO. Ochrona danych osobowych”

imiê i nazwisko ............ ....................... .......................................................

stanowisko .............................. ........................... ..........................................

firma .......................................... ............................ ..........................................

...........................................................................................................................

dok³adny adres ..................................... ............ ..........................................

...........................................................................................................................

telefon

e-mail .................................................. .........

.............................................................................................................

......... ..........................................

NIP....................................................................................................................

Termin nadsy³ania zg³oszeñ oraz zap³aty za udzia³
w szkoleniu mija 09.04.2018 r.

Zg³oszenie wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy przes³aæ na 
nr faksu: 71 346 70 90 lub mailem na adres: 
szkolenia@bramorski.com. 

Op³atê nale¿y uiœciæ przelewem na konto w BPH S.A.
nr: 86 1060 0076 0000 3380 0010 0492,
BSO Outsourcing sp. z o.o., ul. Rzeênicza 32-33,
50-130 Wrocùaw, NIP: 897-17-35-412

Koszt udzia³u jednej osoby wynosi:
470 z³ netto + 23% VAT

Cena udzia³u obejmuje materia³y szkoleniowe i przerwê kawow¹. 
pisemnej rezygnacji z udzia³u w szkoleniu do 09.04.2018 r., organizator, BSO 
Outsourcing sp. z o.o., gwarantuje zwrot kosztów uczestnictwa. Po tym terminie 
obci¹¿ymy Pañstwa pe³nymi kosztami uczestnictwa.

W przypadku 

Wyra¿am zgodê na przesy³anie drog¹ e-mailow¹ informacji o 
 przez BSO Prawo & Podatki 

Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. oraz BSO 
Outsourcing sp. z o.o. 

szkoleniach, 
seminariach i konferencjach organizowanych o

BSO Prawo & Podatki | ul. RzeŸnicza 32-33, 50-130 Wroc³aw | tel. 71 346 70 70 | e-mail: szkolenia@bramorski.com | www.bramorski.com

Informujemy, ¿e Pañstwa dane osobowe umieszczone w zg³oszeniu bêd¹ przechowywane i przetwarzane przez 

BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.  oraz BSO Outsourcing sp. z o.o,

z siedzibami we Wroc³awiu, ul. RzeŸnicza 32-33, do celów organizacji niniejszego szkolenia oraz w celu promocji 

wydarzeñ organizowanych przez BSO Prawo & Podatki i BSO Outsourcing. Maj¹ Pañstwo prawo wgl¹du do 

swych danych, prawo do ich poprawiania, a tak¿e prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania dla celów 

marketingowych oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia oraz zmiany miejsca i terminu 

jego przeprowadzenia, je¿eli z przyczyn losowych nie bêdzie móg³ zrealizowaæ szkolenia zgodnie z za³o¿onymi 

warunkami. W szkoleniu nie mog¹ wzi¹æ udzia³u prawnicy.

12.04.2018, godz. 10.00-16.00,
BSO Prawo & Podatki ul. RzeŸnicza 32-33, Wroc³aw

szkolenie prawne

1. Podstawowe za³o¿enia oraz zakres zastosowania 
przepisów RODO

?Bezpoœrednie stosowanie przepisów RODO

?Zakres zastosowania RODO i termin wejœcia w ¿ycie

?Planowane zmiany w polskim prawie w zwi¹zku z 
wejœciem w ¿ycie RODO

?

?

2.

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
innym podmiotom

podmiot przetwarzaj¹cy

umowa powierzenia

5. Szczególne zasady przetwarzania danych 
osobowych

przetwarzanie w stosunku pracy

profilowanie

przetwarzanie przy marketingu oraz danych 
wra¿liwych

. .

Administrator przetwarzania danych

Status i zadania Inspektora ochrony danych 
osobowych

Prawa osób, których dane s¹ przetwarzane

?prawo dostêpu do danych osobowych

?prawo do sprostowania

?prawo do bycia zapomnianym

?prawo do ograniczenia przetwarzania

?prawo do przenoszenia danych

?prawo do sprzeciwu

3. Przetwarzanie danych

?przetwarzanie danych osobowych na podstawie 
zgody

?przetwarzanie danych osobowych bez zgody

?nowe obowi¹zki informacyjne zwi¹zane z 
przetwarzaniem danych osobowych

?zg³aszanie naruszeñ

?rejestr czynnoœci przetwarzania danych osobowych

?

?

?

?

?

6 Konsekwencje naruszenia przepisów RODO

RODO. Ochrona danych osobowych

http://bramorski.com/rodo-ochrona-danych-osobowych/
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