
  

- RODO – 
rewolucja w ochronie danych osobowych i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie 

 
Związek Pracodawców-Dzierżawców 
i Właścicieli Rolnych  
ul. Hetmańska 38 
85-039 Bydgoszcz 
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Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników ze zmianami                                
w zakresie ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać 
począwszy od 25.05.2018 r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. 
 
RODO stanowi rewolucję w sferze ochrony danych osobowych w związku 
z wprowadzeniem nowych obowiązków dla przedsiębiorców, a także 
dotkliwych sankcji za ich naruszenie. Nowa regulacja wprowadza 
obowiązek oceny ryzyk związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych i dostosowania sposobów ochrony danych do tych ryzyk. 
 
Z nowymi przepisami warto zapoznać się również dlatego, że 
niestosowanie się do nich może oznaczać:  
 odpowiedzialność finansową – kary nawet do 20 000 000 EURO lub 

procentowo do 4% rocznego obrotu, w zależności od tego, która kara 
jest dotkliwsza,  

 odpowiedzialność cywilną – każda osoba, która poniesie jakąkolwiek 
szkodę w wyniku naruszenia nowego rozporządzenia, będzie miała 
prawo do żądania odszkodowania. 

 

TERMIN: 05.04.2018 R. 

CZAS TRWANIA : 8:00 -16:00 

MIEJSCE: Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz (sala konferencyjna, 

budynek KOWR)  

KOSZT: dla firm członkowskich ZPDiWR – 300 zł brutto/osoba, dla 

pozostałych firm – 390 zł brutto/osoba 

*płatność przelewem na podstawie zgłoszonego formularza 

ZAPEWNIAMY: pełną wymaganą ustawowo dokumentację, imienny 

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, możliwość konsultacji i porady 

indywidulane podczas szkolenia, poczęstunek  

ZGŁOSZENIA: w celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie 

formularza uczestnika na adres email: info@pracodawcyrolni.pl do dnia 

28.03.2018 r.  

OSOBA DO KONTAKTU: Łukasz Gapa, tel. kom. 570 894 894  

 

 

 

 

PRELEGENCI: 
BARTOSZ MAĆKOWSKI – Radca 
Prawny wpisany na listę radców 
prawnych Okręgowej Izby Rad-
ców Prawnych w Bydgoszczy. Ab-
solwent prawa na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Specjalizuje się w prawie cy-
wilnym i gospodarczym, a w 
szczególności w sprawach ubez-
pieczeń majątkowych oraz windy-
kacji wierzytelności. Posiada duże 
doświadczenie w zakresie obsługi 
prawnej podmiotów gospodar-
czych, w tym zwłaszcza spółek 
prawa handlowego. Praktykę 
zdobywał m.in. w ramach obsługi 
prawnej podmiotów z branży 
energetycznej, rolnej, telekomu-
nikacyjnej oraz budowlanej. Obec-
nie swoje zainteresowania kon-
centruje w obszarze prawa IT oraz 
ochrony danych osobowych. 
 
JAKUB WÓJCIK – Dyrektor Han-
dlowy w firmie Kantata Sp. z o. o. 
odpowiedzialny za dział ERPów                
i urządzeń UTM. Pośród jego zain-
teresowań są zagadnienia bez-
pieczeństwa i ochrony prywatno-
ści. Posiada certyfikat Network 
Security Expert firmy Fortinet. 
 
GRZEGORZ URBANIAK - od 2007 
r. właściciel agencji interaktywnej 
Mediart, firma specjalizuje się w 
dostarczaniu niezbędnych narzę-
dzi i infrastruktury do zapewnie-
nia wydajności, skalowalności 
przy zachowaniu bezpieczeństwa 
dokumentów elektronicznych 
przed możliwością ich utraty. 
Firma obsługuje m.in.. Bydgoskie 
Zakłady Przemysłu Gumowego 
"STOMIL" S.A. Komunalne Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o., Bank Spółdzielczy                      
w Bydgoszczy. 

mailto:info@pracodawcyrolni.pl


 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

PANEL I 

  08:00 – 10:00 RODO – podstawy prawne, przedmiot, cel oraz wymagania 

Zarys zasad oraz nowych instytucji 

Prawa jednostki 

Sankcje 

  10:00 – 10:15 PRZERWA KAWOWA 

 PANEL II 

  10:15 – 14:15 Harmonogram wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie 

Inspektor ochrony danych osobowych 

Prowadzenie analizy ryzyka zgodnie z wytycznymi RODO 

Niezbędne dokumenty: polityki, rejestry, procedury, zgody i ich omówienie 

  14:15 – 14:45 LUNCH 

  PANEL III 

  14:45 – 15:30  Zabezpieczenie przed wyciekiem danych – studium przypadków  

Bezpieczne serwery chmurowe dla dokumentów elektronicznych 

 15:30 – 16:00  Indywidualne konsultacje 


