
 

 

Zmiany w ODO dla spółdzielni mieszkaniowych  

w związku z nową ustawą z dnia 21.02.2019 r. 

 

Lublin 29.04.2019 r.  – Grand Hotel Lublinianka ul. Krakowskie Przedmieście 56 

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00) 

 

379,00 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.. : 

 

- Nowa Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania RODO 

 

- Zatwierdzony przez Prezesa UODO roczny plan kontroli sektorowych, w 2019 roku 

dotyczący spółdzielni mieszkaniowych w zakresie: sposobu prowadzenia i 

zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków;  

 sposobu prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i 

sposobu dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych 

osobowych; przetwarzania danych osobowych rejestrowanych za pomocą systemu 

monitoringu wizyjnego;  przetwarzania danych w związku z rekrutacją 

systemu identyfikacji i monitoringu odpadów  

 

- Omówienie decyzji Prezesa UODO w relacji do działalności spółdzielni 

mieszkaniowych w kontekście ostatnio nałożonych kara pieniężnych 

 

- Wyjaśnienie najczęstszych błędów i problemów spółdzielni mieszkaniowych w 

zakresie stosowania 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. 

 

 

 

 

 
 



 

Program Szkolenia : 

 

1. Ostatnia kara pieniężna (prawie milion złotych) a działalność spółdzielni mieszkaniowych – jak 

uchronić spółdzielnie przed odpowiedzialnością 

2. Plan kontroli sektorowych a spółdzielnie mieszkaniowe 

3. Nowa Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania RODO – zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych i w Kodeksie pracy i innych 

ustawach dotyczące spółdzielni mieszkaniowych 

4. Organizacja ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej w świetle najnowszych 

wytycznych 

5. Odpowiedzialność Zarządu, pracowników i członków Rady Nadzorczej w zakresie naruszenia 

ochrony danych osobowych  

6. Inspektor Ochrony Danych w spółdzielniach mieszkaniowych  

7. Nowy status zastępcy inspektora 

8. Które dane osobowe można przetwarzać w spółdzielniach mieszkaniowych? 

9. Jakie dokumenty może zbierać i przechowywać spółdzielnia mieszkaniowa? 

10. Zasady legalności pozyskiwania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe. 

11. Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w spółdzielniach 

mieszkaniowych? 

12. Zabezpieczenie danych osobowych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowej. 

13. Polityka ochrony danych jako dokument normujący zasady i metody przetwarzania danych 

osobowych. 

14. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji 

15. Problemy z opracowaniem umowy o powierzenie danych osobowych na podstawie RODO 

16. Realizacja prawa do informacji członków spółdzielni, osób, którym przysługują prawa do lokali, 

pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów  

17. Działanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych 

18. Schemat czynności kontrolnych 

19. Jakie są prawa, a jakie obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w trakcie kontroli. 

20. Udostępnianie dokumentów członkom a ochrona danych osobowych 

21. Rejestr członków, deklaracja członkowska, formularz rejestracyjny i inne kwestionariusze a RODO 

22. Ostatnie kontrole w spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie monitoringu wizyjnego 

23. Zasady nagrywania rozmów telefonicznych w spółdzielniach mieszkaniowych 

24. Dyskusja i podsumowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Formularz Zgłoszeniowy 

Zmiany w ODO dla spółdzielni mieszkaniowych  

w związku z nową ustawą z dnia 21.02.2019 r. 

Termin szkolenia 29 kwiecień 2019 r. godzina 10:00 – 15:00 

Miejsce szkolenia 
Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 56 

 Grand Hotel Lublinianka 

Cena szkolenia 379 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 

 


