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Szkolenie online:
Pierwsza kara nałożona przez PUODO - czyli co musisz wiedzieć o realizacji
obowiązku informacyjnego i sankcjach jakie grożą za jego niewypełnienie?

Terminy i miejsce:
Program
Podczas naszego szkolenia online dowiesz się:
1. Co dokładnie znalazło się w decyzji nakładającej pierwszą karę przez PUODO?
2. Czy kara w tym przypadku faktycznie jest zasadna i ostateczna?
3. Jak prawidłowo realizować obowiązek informacyjny, aby uniknąć podobnej kary?

Szczegółowo omówimy:
art. 83 RODO jako podstawę nakładania kar administracyjnych przez PUODO;
wysokość kar oraz kryteria jakimi kieruje się PUODO przy wymierzaniu konkretnej wysokości kary;
zasadę Joker vs Batman;
hierarchię czynników karotwórczych (art. 83 ust. 2 RODO);
hierarchię zasad przetwarzania (art. 5);
wytyczne EDPB;
wytyczne holenderskie;
koszt „bo za drogo” (czyli gdzie jest granica proporcjonalności nakładów finansowych na realizację obowiązku
informacyjnego);
czy system zarządzania zgodnością uchroni nas od kary, czy skoro kara jest nieunikniona to czy warto robić
businesss bez zabezpieczeń;
zasadę no risk no fun/gain, czyli podejście od strony ryzyka w praktyce;
mitygatory ryzyka czyli udokumentowaną staranność;
czy ignorowanie obowiązków informacyjnych, wykręcanie się od realizacji praw podmiotów, których dane dotyczą to
prosta ścieżka do nałożenia kary administracyjnej;
dlaczego papierologia ma tutaj znaczenie (zasada rozliczalności).

Szkolenie kierowane jest do administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych a także wszystkich osób,
które na co dzień odpowiadają za prawidłową realizację praw osób, których dane przetwarzają.

Prelegenci
Maciej Gawroński
Radca prawny, partner Gawroński & Partners S.K.A., od ponad 20 lat zajmujący się prawnymi aspektami technologii, w tym
IT, outsourcingiem, cloud computingiem, cyberbezpieczeństwem i ciągłością działania, główny prawnik największego
wdrożenia IT w sektorze finansowym, pełnomocnik w sporach o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych.

• redaktor i główny autor RODO Przewodnik ze wzorami - bestseller prawniczy 2018 (13 tys. egz.), Przewodnika po
Ustawie i RODO z wzorami 2019, Guide to the GDPR (czerwiec 2019), współautor Komentarza do UODO red. E. BielakJomaa, D. Lubasz (czerwiec 2019), współautor Przewodnika po AML 2018, współautor wszystkich wydań Wyzwań
Informatyki Bankowej etc.
• ekspert Komisji Europejskiej ds. kontraktów cloud computingowych, Grupy Roboczej Art. 29 ds. transferów danych,
Ministerstwa Cyfryzacji ds. ochrony danych, GAB ds. regulacji technologii bankowych
• rekomendowany od wielu lat przez czołowe rankingi prawnicze w technologii, mediach, telekomunikacji i własności
intelektualnej
• wykładowca studiów podyplomowych SGH i Łazarski
Ale przede wszystkim prawnik przedsiębiorca, który musi utrzymać kilkunastoosobowy zespół, kilkusetmetrowe biuro w
centrum miasta, rodzinę i popłacić kredyty.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

