
 

 

FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  
CENTRUM MAZOWSZE 

Białystok, 9 listopada 2021 r. 

 

Szanowni Państwo,  
 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do  współtworzenia Forum 

Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, 

która zaplanowana jest na 10 stycznia 2022 r. w godzinach 10.00 - 14.00. 
 

Celem spotkania jest poznanie przez uczestników formy przeprowadzania kontroli przez Urząd Ochrony 

Danych Osobowych oraz prawi i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych Podczas sesji przeanalizowane 

zostaną również wszelkie kary nałożone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w celu pokazania na jakie 

aspekty należy w szczególności uważać podczas przetwarzania danych. 

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie Pani Adrianna Głuchowska, ekspert z wieloletnim 

doświadczeniem, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa ochrony danych osobowych.  

Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym 

Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego oraz podmiotów prywatnych. Jako głos doradczy 

i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku 

przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń również dla Pracowników Sądów 

Rejonowych, Okręgowych, Administracyjnych. Przeprowadziła audyty bezpieczeństwa w setkach podmiotów 

wdrażając kompleksowo System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. 
 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń,  

zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest uzyskanie 

wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na 

pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w 

spotkaniu. 
 

Spotkanie będzie realizowane w formule online i odbędzie się na platformie Zoom. Poniżej prezentujemy 

szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 4 stycznia 2022 r. poprzez przesłanie informacji 

na skrzynkę mailową jbazydlo@frdl.bialystok.pl 

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy link do webinarium.  
 

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!  

 

Z poważaniem, 

 
 Joanna Bazydło 

Specjalista ds. sprzedaży 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Podlaskie Centrum 
ul. Choroszczańska 31, 

15-732 Białystok 
www.frdl.bialystok.pl 
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Sesja konsultacyjno- szkoleniowa  

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 
 

10 stycznia 2022, 10:00 – 14:00 
 

„Kontrola UODO. Jak przebiega i na co się przygotować? 
Analiza kar nakładanych przez UODO” 

 
Celem sesji  konsultacyjno-szkoleniowej Forum jest poznanie przez uczestników formy przeprowadzania kontroli  przez 
Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz prawi i  obowiązków kontrolujących i kontrolowanych. Podczas zajęć 

przeanalizowane zostaną również wszelkie kary nałożone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w celu pokazania na 
jakie aspekty należy w szczególności uważać podczas przetwarzania danych. 
 

Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na omówieniu następujących zagadnieniach:  

I. Obowiązujące akty prawne:  
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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 (RODO). 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).  

II. Organ nadzorczy - PUODO - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
III. Prawa i obowiązki organu nadzorczego: 

1. Prawa PUODO. 
2. Zadania organu nadzorczego (art. 57 RODO). 

3. Uprawnienia organu nadzorczego w zakresie prowadzonych postępowań. 
4. Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego. 

IV. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych: 
1. Kto przeprowadza kontrolę? 

2. Prawa kontrolującego. 
3. Obowiązki kontrolowanego. 

VI. Odpowiedzialność według RODO - Rodzaje odpowiedzialności: 

1. Odpowiedzialność cywilna. 
2. Odpowiedzialność administracyjna. 
3. Administracyjna odpowiedzialność finansowa. 
4. Odpowiedzialność karna. 

VII. Analiza kar nałożonych przez UODO. 
VIII. Konsultacje z prelegentem. 

 
Prowadzący: 

Adrianna Głuchowska, ekspert z wieloletnim doświadczeniem, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych 
oraz prawa ochrony danych osobowych. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach 

sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego oraz podmiotów 
prywatnych. Jako głos doradczy i  ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i 
Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń również dla Pracowników 
Sądów Rejonowych, Okręgowych, Administracyjnych. Przeprowadziła audyty bezpieczeństwa w setkach podmiotów 

wdrażając kompleksowo System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  
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Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej  
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego,  jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje 
obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Inspektorami Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy 
do współpracy Państwa, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych Inspektorom 
Ochrony Danych Osobowych. 

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?:  

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół 
codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z  kluczowych elementów kształcenia 
ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu 
warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  

• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  

• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w  rozwiązywaniu 
problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i 
zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana doświadczeń pomiędzy 
członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i 
informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania, w tym współpracy między Sekretarzami. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a  przede wszystkim na swoim 
rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez 
jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych są comiesięczne sesje konsultacyjno -
szkoleniowe z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne 
zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - każdy 
uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące się w  serwisie www 
FRDL Centrum Mazowsze pod adresem www.frdl.bialystok.pl 

Jak zapisać się do Forum? 

Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację: 

• na adres poczty elektronicznej:  jbazydlo@frdl.bialystok.pl 

Dokumenty można pobrać ze strony dedykowanej Forum: https://frdl.bialystok.pl/fora/forum-inspektorow-ochro ny-
danych/wrzesniowa-sesja-szkoleniowa-forum-inspektorow-ochrony-danych-1 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

nt. Kontrola UODO. Jak przebiega i na co się przygotować? 
Analiza kar nakładanych przez UODO 

10 stycznia 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

 

 
 

Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, 
która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a  uczestnikami. 

Koszt udziału wynosi 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej on-line, materiały szkoleniowe w 

wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem. 
 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum w Białymstoku, 
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok, II piętro, 

tel.: 85 732 17 88 frdl-pc@frdl.bialystok.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 

 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL 
zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.bialystok.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres jbazydlo@frdl.bialystok.pl do 4 stycznia  2022 r. 

 
 
 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
 

mailto:frdl-pc@frdl.bialystok.pl
http://www.frdl.bialystok.pl/

