www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego z perspektywy samorządu
terytorialnego

Terminy i miejsce:

Program
Zapisz się na szkolenie on-line, na którym dowiesz się:

• czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (isp) – podstawy prawne, praktyczne zastosowanie
• czym ponowne wykorzystywanie isp różni się od dostępu do informacji publicznej i na jakie informacje zwrócić uwagę w
jednostce samorządowej
• o trybach ponownego wykorzystywania isp – jak prawidłowo oddać isp do ponownego wykorzystywania w samorządzie.

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 oraz podręcznika 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 w tym monografii: „Dostęp do
informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie
udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie
rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”,
komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika –
„Ponowne wykorzystywanie 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.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
49,00 zł / os netto 60,27 zł / os brutto
Termin i miejsce:
Wkrótce nowe terminy
Czas trwania:
1h

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

