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Zagadnienia główne:

Prelegenci:

✓ RODO- obowiązki w praktyce w branży deweloperskiej
✓ RODO – odpowiedzialność w praktyce w branży deweloperskiej
✓ Profilowanie w praktyce w branży deweloperskiej
✓ RODO- outsourcing- najczęstsze problemy w branży deweloperskiej
✓ Praktyczne wdrożenie RODO-uwagi

Wojciech Brzostowski, 
Kancelarią Wardyński 
i Wspólnicy

Bożena Krawczuk, 
Kancelaria 
Bezpieczeństwo 
Informacji

Zuzanna Ochońska , 
Kancelaria 
Markiewicz & 
Sroczyński

Przemysław Zegarek 
Lex Artist oraz 
Związkek Firm 
Ochrony Danych 
Osobowych
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9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 RODO- 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
Przemysław Zegarek Prezes zarządu Lex Artist oraz 
Związku Firm Ochrony Danych Osobowych

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
Wojciech Brzostowski,Adwokat ,  Kancelarią 
Wardyński i Wspólnicy

13:10 Lunch

13:45 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 , Radca Prawny w Kancelarii 
Markiewicz & Sroczyński

14:50 Przerwa (krótka)

15:00 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
Bożena Krawczuk właściciel Kancelarii 
Bezpieczeństwo Informacji, ekspert Business Centre 
Club

16:30 Zakończenie warsztatów i rozdanie 
certyfikatów.
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Warsztat obejmie praktyczne kwestie 
funkcjonowania RODO w branży 

deweloperskiej. W przejrzysty sposób 
usystematyzuje, poszerzy i wyjaśni 

wszelkie wątpliwości związane z RODO.

:
Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
informacji 
Administratorów bezpieczeństwa informacji
Dyrektorów i kierowników działów prawnych 
Każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe 
Radców Prawnych i wszystkich zajmujących się 
tematem RODO

Adw. Wojciech Brzostowski, współpracujący na co dzień z Kancelarią Wardyński i Wspólnicy, zajmuje się szeroko 
rozumianym prawem ochrony danych osobowych i prawem pracy. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w ramach 
pomocy prawnej na rzecz swoich klientów jako adwokat, a także Inspektor Ochrony Danych.

W bieżącej pracy wspiera największe polskie przedsiębiorstwa, w szczególności z branży budowlanej, IT, e-commerce, 
retail oraz medycznej, w budowaniu polityk oraz procedur wewnętrznych. Przeprowadza szkolenia, audyty, inspekcje 
oraz doradza w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

r. pr. Zuzanna Ochońska – radca prawny w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński, doktorantka w Katedrze Prawa
Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie
ochrony konkurencji i konsumentów, prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony danych osobowych.
W codziennej pracy obsługuje przedsiębiorców m.in. w zakresie postępowań antymonopolowych i konsumenckich,
a także postępowań cywilnych.

Bożena Krawczuk właściciel Kancelarii Bezpieczeństwo Informacji, ekspert Business Centre Club, członek
Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów ochrony
danych osobowych zgodnie z RODO, ustawą i innymi ustawami branżowymi. Pełni funkcje Inspektora ochrony danych
w wielu przedsiębiorstwach. Ma za sobą przeprowadzonych kilkaset audytów, wdrożeń systemu ochrony danych
osobowych, których wartość wpływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami.
Z wykształcenia jest fizykiem. Ukończyła liczne studia podyplomowe z zakresu ochrony danych na Polskiej Akademii
Nauk, Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale prawa, eksperckie studia na Szkole WSB.

Przemysław Zegarek, Prezes zarządu Lex Artist oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. Prawniczego fachu 
uczyłem się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przełomowy był dla mnie 2008 r., kiedy 
zdecydowałem, że jedynym obszarem mojej specjalizacji będzie ochrona danych osobowych. Dzisiaj moim 
najważniejszym celem jest budowa i udoskonalanie procedur RODO w Lex Artist. Pomagają mi w tym najlepsi 
fachowcy.Realizuję się jednak również poza firmą współpracując z największymi organizacjami branży ochrony 
danych - jestem jednym z założycieli Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełnię funkcję prezesa 
(www.zfodo.org.pl). Doradzam, pełnię funkcję IOD, ale i edukuję.Jestem współautorem bloga poświęconego 
tematyce ochrony danych (blog-daneosobowe.pl) oraz licznych publikacji prawniczych.A co robię, kiedy wychodzę z 
biura? W złapaniu dystansu do spraw zawodowych pomaga mi moja największa pasja – kitesurfing. Kitem interesuję 
się… podobnie jak ochroną danych osobowych od 2008 r.

https://www.zfodo.org.pl/
https://blog-daneosobowe.pl/

