
 

 

Szkolenie wewnętrzne 

Ochrona danych osobowych 2018 w spółdzielni mieszkaniowej. 

 
Program Szkolenia: 

 

I.    Problemy w zakresie ochrony danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych: 

1. Kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych – zastrzeżenia, problemy i wnioski 

2.  Zapytania GIODO skierowane do spółdzielnie mieszkaniowych – jak poprawnie udzielić odpowiedzi 

3.  Wezwanie GIODO  do dokonania sprawdzenia w spółdzielni mieszkaniowej przez ABI 

 II    Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: 

1.  Jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co powinniśmy zrobić? 

2.  Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych 

3.  Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę 

4.  Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego 

5.  Audyty należytej ochrony danych osobowych 

6.  Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania w spółdzielni mieszkaniowej  tzw. privacy 

by design oraz domyślna ochrona danych 

7.  Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych 

8.  Nowe zasady powierzania danych osobowych 

9.  Obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych 

10. ABI/Inspektor  ochrony danych  osobowych  

11. Status prawny inspektora ochrony danych 

12. Powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych 

13. Gwarancje niezależności 

14. Nowe zadania inspektora ochrony danych 

15. Przetwarzanie danych osobowych dzieci, którym przysługują prawa do lokali 

16. Przetwarzanie danych osobowych dzieci korzystających z działalności społeczno-kulturalnej 

17. Współpraca w sprawach ochrony danych osobowych 

18. Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych 

19. Prawo do informacji członków spółdzielni a RODO 

 

 

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. ( Wydaw. CH Beck 05/2016) 

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

unijnego ( Wydaw. CH Beck 07/2016) 

 

 

 



 

 
Szkolenie wewnętrzne ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej 2018. 

 

Odbiorca : 

Szkolenie kierowane jest do członków zarządu, członków rad nadzorczych i pracowników spółdzielni 

mieszkaniowych. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych jak również w 

pełni stosowanym od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem unijnym każda osoba mająca dostęp do danych 

osobowych musi być przeszkolona. Jest to obowiązek Zarządu Spółdzielni od którego nie ma wyjątków.  

 

Termin wykonania:   

30 dni od zaakceptowania oferty. (ustalany indywidualnie z zamawiającym). 

 

Miejsce Szkolenia: 

Siedziba Zamawiającego lub inne. (ustalane indywidualnie z zamawiającym). 

 

Czas trwania: 

Od 3 do 5 godzin (ustalane indywidualnie z zamawiającym). 

 

Godziny szkolenia: 

Ustalane indywidualnie; możliwe jest szkolenie w trakcie trwania pracy spółdzielni mieszkaniowej jak 

również w godzinach popołudniowych. 

 

Uczestnicy: 

Oferta przygotowana jest dla grup 8 - 20 osób.  

(Liczba uczestników ustalana jest indywidualnie z zamawiającym). 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. 

 

Materiały szkoleniowe: 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe w formie papierowej. 

  

Wykonawca: 

Osobiście radca prawny Pan Dariusz Wociór. 

 

Koszt:   

Ustalany indywidualnie z zamawiającym 

 

Formalności/sposób płatności. 

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych/ przelew po wykonaniu zamówienia. 

 

Wykonane prace będą uwzględniać specyfikę jednostki, aktualny stan prawny i oczekiwania organów i 

pracowników spółdzielni mieszkaniowej. 

 

Zapraszamy do współpracy: 

 

Tel:  32 700 79 23 

Kom: 731 81 81 31 

Fax:  32 700 79 19 

Mail: biuro@kcrp.pl 

 

 


