
 
 
 
 

 

 

Warszawa, listopad 2020 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie (dalej FRDL 

CM) zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Dyrektorów Jednostek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego, które byłoby platformą współpracy i integracji władz placówek 

oświatowych województwa mazowieckiego.  

 

Tematem przewodnim spotkania będzie szkolenie pt. 

 

„Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w placówce oświatowej – 

rozliczalność na gruncie RODO" 

 

Spotkanie odbędzie się w formie online, 

w dniu 8 grudnia 2020 r. w godz. 14.00- 16.30. 

 

Koszt udziału 209,00 zł netto od osoby. 

 

 

Chcielibyśmy również żeby szkolenie to stało się płaszczyzną do powołania od 

stycznia 2021 roku działalności Forum Dyrektorów Jednostek Oświatowych Województwa 

Łódzkiego.   

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 Dyrektorami Jednostek 

Oświatowych a Organami Zarządzającymi. 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.frdl.org.pl oraz bezpośrednio u Koordynatora 

Forum – Pani Katarzyny Siwierskiej pod numer tel. 698 343 042,  

e-mail: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl 

 

Z poważaniem 
 

Katarzyna Siwierska 

 

Koordynator Forum Dyrektorów Jednostek  

Oświatowych Województwa Łódzkiego 

 

 



 
 
 
 

Program  

Sesji szkoleniowej Inaugurującej działalność Forum Dyrektorów 

Jednostek Oświatowych Województwa Łódzkiego 

 

pt. „Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w placówce oświatowej – 

rozliczalność na gruncie RODO" 

 
Ze spotkania dowiesz się: jakie procedury z zakresu ochrony danych osobowych wprowadzić 

przy pracy zdalnej i zdalnym nauczaniu, jak zapewnić rozliczalność ochrony danych 

osobowych przy pracy zdalnej, jakie ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych 

występują przy pracy zdalnej, co zalecić pracownikom, w jaki sposób zadbać o 

udokumentowanie ochrony danych osobowych. 

 

Program spotkania: 

 

1. Jakie „bieżące” przepisy regulują pracę zdalną w kontekście oświatowym i prawno-

pracowniczym. 

2. Na czym polega ochrona danych osobowych przy zdalnym nauczaniu.  

3. Dlaczego rozliczalność na gruncie RODO jest istotna w przypadku pracy zdalnej.  

4. Dlaczego praca zdalna wymaga osobnych dokumentów z zakresu ochrony danych 

osobowych.  

5. Jakie dokumenty organizacyjne dotyczące pracy zdalnej wprowadzić w placówce 

oświatowej w związku ze zdalnym nauczaniem. 

6. Jakie procedury działania przy pracy zdalnej powinny funkcjonować w placówce w 

związku ze zdalnym nauczaniem. 

 

 

Prowadzący 1: doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska 

Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny 

kwartalnika "ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji 

publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. 

Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA 

UŁ. 
 

Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. 

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. 

problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie 

Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w 

Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

 

W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 uczestników. 

 

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych 

osobowych oraz dostępu do informacji publicznej. 

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych” (2018). 

 



 
 
 
 

 

Prowadzący 2: radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych 

Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i 

informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i 

Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na 

temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. 

 

Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa 

konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie 

własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej 

współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się 

obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych 

obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu 

teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych 

osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do 

stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą 

kilkadziesiąt autorskich szkoleń  

 

Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert”, współautorka monografii „Miasto w 

budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”. 

 

 

 

 
Z poważaniem 

 

Katarzyna Siwierska 

 

 

Koordynator Forum Dyrektorów Jednostek 

Oświatowych Województwa Łódzkiego 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

 

udziału w sesji szkoleniowej online Inaugurującej działalność  

Forum Dyrektorów Jednostek Oświatowych Województwa Łódzkiego 

 

pt. „Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w placówce 

oświatowej – rozliczalność na gruncie RODO”  

 

Data: 8 grudnia 2020 r. 
 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 
 

Funkcja: 
 

Dane instytucji do faktury: 
 

Dane kontaktowe 
(telefon/mail): 

 

 

 

 

 

         Podpis osoby delegującej 

  

 

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

  

 

 

 

 

 

 

Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 3 grudnia 2020 r.  

e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl. 

Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona. 

 

 

UWAGA: Możliwość rezygnacji bez kosztowej do 4 grudnia 2020 r. W przypadku rezygnacji 

z uczestnictwa po 4 grudnia 2020 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami. 


