www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
Podstawy udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym

Terminy i miejsce:
Program
Zapraszamy na szkolenie online dla użytkowników LEX Ochrona Danych Osobowych, które poświęcone będzie zagadnieniu
podstaw prawnych udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.10.2019 (piątek) o godz. 12:00.

Na szkolenie wymagana jest rejestracja.

Ze szkolenia dowiesz się:
jak na gruncie RODO rozumieć termin „udostępnienie” danych osobowych;
gdzie szukać podstaw prawnych udostępniania danych osobowych – jak stwierdzić, czy jest ono zgodne z prawem;
jak określić zakres danych osobowych, których udostępnienie dopuszczalne jest w przypadku kontroli, sprawowania
nadzoru, toczących się postępowań, czy realizacji informacyjnych uprawnień radnych;
jakie są w praktyce najczęstsze przypadki udostępniania danych osobowych w sektorze publicznym i jak sobie z
nimi radzić.
Webinar przeznaczony jest dla Inspektorów Ochrony Danych, osób odpowiedzialnych za udostępnianie danych osobowych
w publicznych jednostkach organizacyjnych, osób odpowiedzialnych za kontakt z odbiorcami danych, opracowujących
materiały na strony internetowe, zapewniających kontakt z prasą.

Prelegenci
dr Marlena Sakowska-Baryła
Doktor nauk prawnych; radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.,
specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego; redaktor
naczelna „ABI Expert”; wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o. Jest redaktorem
naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” oraz współautorką
komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jako Administrator Bezpieczeństwa
Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera
inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o. Jest autorką i
współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji
publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. 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 przeszło
400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

