www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:
RODO w branży budowlanej i mieszkaniowej

Terminy i miejsce:
Program
Podczas szkolenia omówimy:

RODO dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości
• kto jest administratorem a kto przetwarzającym i jakim obowiązkom podlegają w świetle przepisów RODO
• obowiązki spółdzielni mieszkaniowej jako administratora w tym obowiązki zarządu i członków rad nadzorczych w świetle
przepisów RODO
• podstawy przetwarzania danych przez spółdzielnie mieszkaniowe w świetle przepisów RODO
• Inspektor ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej - jakie są jego zadania, status i kompetencje w
spółdzielni mieszkaniowej. Czy może nim być ktoś z organizacji, czy lepiej aby to była osoba z zewnątrz?
• jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?
• czy zlecając firmie zewnętrznej obsługę, np. księgowości to należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych? W jakich sytuacjach takie umowy powinny być zawierane?
• odbiorcy danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych i zarządzie
• monitoring w budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych
• jak zabezpieczyć dane osobowe zgodnie z RODO, jakie incydenty powinno się zgłaszać?
• odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych w świetle przepisów RODO
• prawo do odszkodowania w świetle przepisów RODO
• czy spółdzielnie muszą zbierać od członków zgody na przetwarzania danych osobowych, o jakich prawach należy ich
informować?
• jak do RODO ma się korzystanie z e-kartotetki (tj. wrzucania szczegółowych danych) - kto jest właścicielem, ile zużywa
mediów, itp. do „chmury”?

RODO dla inwestorów, firm budowlanych, projektowych i deweloperskich
• kto jest administratorem a kto przetwarzającym i jakim obowiązkom podlegają w świetle przepisów RODO
• umowy budowlane z kontrahentami
• dane osobowe inwestora budowy, wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz projektantów na tablicy informacyjnej budowy w świetle przepisów RODO
• podwykonawcy, zleceniobiorcy i pracownicy w świetle przepisów RODO – kim są?
• procesy inwestorskie w świetle przepisów RODO
• działalność departamentu marketingu i sprzedaży w świetle przepisów RODO
• klauzule zgód i obowiązku informacyjnego (w szczególności forma elektroniczna i telefoniczna)
• umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – z kim zawrzeć?
• monitoring wizyjny na budowach – dane niezidentyfikowane

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.
Adrianna Gnatowska
Associate w Gawroński & Partners S.K.A., aplikantka adwokacka.

Specjalizacje:
- Ochrona danych osobowych, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, eCommerce.
- Doświadczenie
- Doświadczenie Adrianny obejmuje szerokie spektrum spraw z obszaru prawa pracy, w tym zatrudnianie i zwalnianie
pracowników, zwolnienia grupowe i restrukturyzację zatrudnienia.
- Adrianna zajmuje się też sprawami ochrony danych osobowych w tym doradztwem przy wdrożeniach RODO oraz
bieżącym doradztwem w sektorach energetycznym, finansowym, nieruchomościowym.
-Adrianna doradza w zakresie e-Commerce.

Edukacja:
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studiowała też prawo na Uniwersytecie w Tartu
(Estonia), a także na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w Szkole IP prowadzonej przez Centrum Praw Własności
Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Wybrane projekty:
• Nadzorowanie i wdrożenie RODO u podmiotów z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, finansowej i
nieruchomościowej,
• Udział w audytach śledczych wycieku danych i bezpieczeństwa teleinformacji,
• Udział w postępowaniach antymobbingowych (członek komisji antymobbingowej),
• Kompleksowe doradztwo w zakresie eCommerce,
• Przygotowanie i prowadzenie warsztatów z RODO i prawa pracy.
Wybrane publikacje
• „Guide to the GDPR”, Wolters Kluwer Law International (współautor)
• Ochrona Danych Osobowych Przewodnik po RODO i ustawie z wzorami, Wolters Kluwer Polska (współautor)
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

