
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo, 
 

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Inspektorów 
Ochrony Danych Osobowych. które byłoby platformą współpracy i integracji dla Inspektorów Ochrony 
Danych Osobowych, Pracowników województwa łódzkiego, spotykających się cyklicznie na 
organizowanych przez FRDL CS w Łodzi spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach 
wyjazdowych. 

 

Pierwsze spotkanie, inaugurujące działalność Forum adresowane do członków Forum 
pt. „Aktualne problemy w ochronie danych osobowych z perspektywy instytucji” zostało 
zaplanowane na 6 września 2021 r.  

 

Inspiracją do utworzenia Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych są działające od wielu 
lat przy Ośrodku FRDL w Łodzi Fora, które stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na 
wspólnocie interesów zawodowych i będzie to kolejne Forum działającym przy łódzkim ośrodku FRDL 
obok działających od wielu lat Forum Sekretarzy oraz Forum Skarbników. 

 

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.  

 

Głównym celem działania Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych będzie 
podejmowanie działań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz budowanie profesjonalnej 
administracji zarządzającej ochroną danych osobowych. Forum realizować będzie ten cel m.in. poprzez 
cykliczne spotkania i debaty na tematy najbardziej w danej chwili aktualne, priorytetowe. Spotkania te 
z jednej strony dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności 
funkcjonowania przepisów z zakresu rodo, czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na 
instytucje obowiązków, z drugiej zaś strony – pozwolą na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych 
informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów. 

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum proszony jest o zapoznanie się z 
projektem Statutu Forum oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa. Dokumenty znajdują się 
na stronie dedykowanej Forum: https://frdl-lodz.pl/fora/forum-inspektorow-ochrony-danych-
osobowych/organizacja-spotkan-6  

 

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami i zrzeszenia się w ramach Forum! 
 
Z poważaniem, 
 

Katarzyna Marciniak – Mordel Maja Pawlak 
Koordynator zespołu  

FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi 
Specjalista ds. usług FRDL CS w Łodzi 

Koordynator Forum 
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Sesja konsultacyjno-szkoleniowa  
Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

nt. Aktualne problemy w ochronie danych osobowych z perspektywy instytucji 
 

6 września 2021 r. 09.30 - 15.00 
 

PROGRAM SPOTKANIA 

 

Moduł I Kontrola z UODO w JST 

W trakcie wykładu „Kontrola z UODO w JST” przedstawione zostaną przede wszystkim zagadnienia 
związane z przetwarzaniem danych osobowych, które były przedmiotem badań w  dotychczas 
przeprowadzonych kontrolach w JST. Ponadto, poruszone zostaną kwestie związane z prawidłowym 
przygotowaniem się do kontroli, tak aby zapewnić jej jak najsprawniejsze przeprowadzenie i nie narazić 
się na zarzut braku współpracy z Prezesem UODO.  

Prowadzący: Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, 
odpowiedzialny za przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami o ochronie tych danych oraz analizę naruszeń ochrony danych osobowych..   

 

Moduł II Sztuczna inteligencja i automatyzacja w służbie RODO 

Nowoczesna technologia, to nie tylko zagrożenia dla naszej prywatności. Podczas tej prelekcji 
prowadzący opowie o tym, w jaki sposób technologia może nam pomóc w zapewnieniu zgodności 
z RODO.  

Podczas tej części spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach: 

1. Wyzwania, przed którymi RODO stawia Administratorów danych i IODów.  
2. Zaawansowane systemy informatyczne – pomogą czy utrudnią życie IODom? 
3. Profilowanie i DPiA oraz RODO dla Sztucznej Inteligencji czyli co mówi prawo na temat 

zaawansowanych rozwiązań informatycznych. 
4. Studium przypadku: 

− Systemy biometrycznej identyfikacji. 
− Zarządzanie RODO z pomocą rozwiązań IT. Excel vs. dedykowane systemy informatyczne. 
− Retencja danych. 
− Inne. 

5. Podsumowanie.  

Prowadzący: Prezes zarządu Lex Artist sp. z o.o. oraz Związku Firm Ochrony Danych Osobowych. 
Absolwent Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu ochrona 
danych osobowych. odpowiedzialny za budowę i udoskonalanie procedur RODO w Lex Artist. 
Współpracownik największych organizacjami branży ochrony danych. Jeden z założycieli Związku Firm 
Ochrony Danych Osobowych, gdzie pełni funkcję prezesa (www.zfodo.org.pl). Doradza, pełni funkcję 
IOD i szkoleniowca. Współautor bloga poświęconego tematyce ochrony danych (blog-
daneosobowe.pl) oraz licznych publikacji prawniczych. 



 
 
 
 
 

 

Moduł III Aktualne problemy w ochronie danych osobowych  
z perspektywy instytucji 

Rozpoczęcie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w 2018 r. wywołało zmianę 
zapatrywań na potrzebę i sposób ochrony danych osobowych nie tylko w sektorze prywatnych 
przedsiębiorstw i szeroko rozumianego biznesu, ale także w odniesieniu do jednostek sprawujących 
władzę publiczną. Stanowiąca trzon RODO zasada podejścia opartego na ryzyku w istotny sposób 
wpływa na sposób realizacji obowiązków administratorów działających w sferze publicznej.  

Podczas tej części spotkania przedstawione zostaną: 

− podstawowe regulacje i wymagania praw w tej materii  
− praktyczne wnioski płynące z trzyletniego stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych.  
− dodatkowo podjęta zostanie próba zasygnalizowania zagrożeń, problemów i wyzwań przed 

jakimi stanie sektor publiczny w najbliższym czasie w związku ze specyfiką zasady risk based 
approach.  

Prowadzący: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz 
podyplomowych studiów „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk 
Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Adwokat w Lubasz i Wspólnicy - Kancelarii Radców Prawnych sp. k. 
Kilkuletnie doświadczenie w weryfikowaniu i ocenie działania organizacji z sektora prywatnego 
i publicznego pod kątem zgodności działania z przepisami ochrony danych osobowych. 
Odpowiedzialny za wdrożenie RODO w spółkach prawa handlowego o znaczącej pozycji na rynku e-
commerce. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. 

  



 
 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Kadr  
nt. Aktualne problemy w ochronie danych osobowych z perspektywy instytucji 

6 września 2021 r. Szkolenie w godzinach 09:30-15:00 

 
 
 
Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na 
żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia 
obustronną komunikację między prowadzącym 
szkolenie a uczestnikami. 
Cena udziału: 180 PLN dla członka Forum/319 PLN 
dla osoby nie zrzeszonej w Forum 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu 
on-line, materiały szkoleniowe w wersji 
elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, 
możliwość konsultacji z trenerem. 

 
 
 

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum 
Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74. 
Cena udziału: 180 PLN dla członka Forum/519 PLN dla 
osoby nie zrzeszonej w Forum 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu 
stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej 
i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, 
możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i 
lunch. 
 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 90-
242 Łódź; tel. (42) 307 32 38 biuro@frdl-lodz.pl 

Zgłaszam udział w szkoleniu w formule: Stacjonarnej ☐                           On-line ☐ 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 
 
 

Nazwa i adres odbiorcy  
 
 
 

NIP  
 
 

Telefon 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym 
w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

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

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na 
adres biuro@frdl-lodz.pl do 25 sierpnia 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przesłaniem 
do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji z udziału najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest 
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za udział niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować 
przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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