
 

 
Ochrona danych osobowych 2018 r 

RODO w spółdzielniach mieszkaniowych. 
 

Wrocław 11.04.2018r  - Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60 
(godziny szkolenia 10:00 - 15:00) 

369,00 zł + VAT/os. 

W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, 

obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) 

 

W programie szkolenia m.in. : 

- Spółdzielnia jako administrator danych i jej obowiązki w zakresie RODO. 

- Obowiązki Zarządu pracowników i członków Rad Nadzorczych w spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

- Obowiązek informacyjny w spółdzielni mieszkaniowej przy przetwarzaniu danych 

osobowych – wzory klauzul w materiałach szkoleniowych. 

- Zasady prowadzenia w spółdzielni mieszkaniowej rejestru czynności przetwarzania 

danych osobowych nałożony przez RODO – wzór w materiałach szkoleniowych. 

 

 

Wykładowca : Pan Dariusz Wociór 

 radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), zajmujący się obsługą 

prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w spółdzielniach mieszkaniowych i 

wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie 

Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 

2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa 

spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca. 

Autor publikacji: 

• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.  

• Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.  

 

 

 

 



 

 

Program Szkolenia: 

 

1. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (UE) 

2016/679 z dnia 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. Zasady wdrożenia nowych przepisów 

3. Spółdzielnia jako administrator danych i jej obowiązki w zakresie RODO 

4. Obowiązki Zarządu pracowników i członków Rad Nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych 

5. Dane osobowe szczególnych kategorii w spółdzielniach mieszkaniowych 

6. Nowe podstawy przetwarzania danych osobowych 

7. Wzory zgód na przetwarzanie danych osobowych specjalnie opracowane dla spółdzielni 

mieszkaniowych 

8. Zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z RODO 

9. Zasady przetwarzania danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej: 

10. Obowiązek informacyjny w spółdzielni mieszkaniowej przy przetwarzaniu danych osobowych – wzory 

klauzul w materiałach szkoleniowych 

11. Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin) - praktyczne 

wyjaśnienie procedur 

12. Zasady prowadzenia w spółdzielni mieszkaniowej rejestru czynności przetwarzania danych 

osobowych nałożony przez RODO – wzór w materiałach szkoleniowych 

13. Obowiązek spółdzielni mieszkaniowych uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania. 

14. Jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO? 

15. Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym a RODO. 

16. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego 

dane osobowe, a nowe zasady „privacy by design oraz „privacy by default”. 

17. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO. 

18. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych. 

19. Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w 

kontekście nowych wymogów RODO. 

20. Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w spółdzielni mieszkaniowej 

21. Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych. 

22. Prawo do bycia zapomnianym w spółdzielni mieszkaniowej 

23. Wnoszenie skarg. 

24. Prawo do odszkodowania. 

25. Kontrole po 25.05.2018 r. 

26. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem 

danych osobowych – zmiany 

27. Podsumowanie, pytania i dyskusja 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

 
Ochrona danych osobowych 2018 r 

RODO w spółdzielniach mieszkaniowych. 
 

Termin szkolenia 11 kwiecień 2018r godzina 10:00 – 15:00 

Miejsce szkolenia 
Wrocław, Hotel Śląsk 

 ul. Oporowska 60 

Cena szkolenia 369 zł + VAT 

Państwa dane  rozliczeniowe: 

Nazwa spółdzielni/firmy: 
 
 

Adres:  

NIP:  

Forma płatności Przelew po otrzymaniu faktury  

Osoby zgłaszane na szkolenie 

Lp. Imię i Nazwisko: Stanowisko: 
Telefon bezpośredni 
do osoby zgłaszanej: 

Adres email do osoby 
zgłaszanej: 

1. 
 
 

   

2. 
 
 

   

3. 
 
 

   

4.     

5.     

6.     

 

 

…….……………. 

Data i podpis 
 

Przy zgłoszeniu  minimum 2 osób – 5% rabatu ! 
Zgłoszenie przez stronę www.kcrp.pl – dodatkowe 5% rabatu ! 

 
Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl 

 


