WARSZTAT:

Ochrona Danych Osobowych w świetle
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) z perspektywy Władz uczelni
Patron:

Termin: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek)
Miejsce: Uniwersytet Warszawski,
sala 200 (Samorządu Studenckiego)
ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa

PLAN WARSZTATU:
10:00 – 11:30 – Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (2016/679)
– zagadnienia wprowadzające
 ogólne założenia zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
 przyczyny wprowadzenia zmian do zasad ochrony danych osobowych
 termin wejścia w życie i rozpoczęcie stosowania rozporządzenia
 definicje kluczowych pojęć w nowych przepisach
 najważniejsze zasady przetwarzania danych osobowych w RODO
11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa
11:45 – 13:45 – RODO i kluczowe obowiązki administratorów i procesorów
 podstawy prawne przetwarzania danych
 klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – sposób ich formułowania i zbierania,
w tym zgoda osoby małoletniej
 wykonanie obowiązku informacyjnego
 wybrane uprawnienia podmiotu danych
 nowe obowiązki administratorów danych, w tym Privacy Impact Assesment
 transfer danych osobowych do państw trzecich
 zakres dozwolonego udostępnienia danych pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej
13:45 – 14:15 – Lunch
14:15 – 15:00 – RODO i wytyczne Grupy Roboczej Art. 29
 inspektor ochrony danych – jak wykonywać tę funkcję na gruncie RODO?
 przenoszalność danych – co oznacza dla przedsiębiorców?
 profilowanie – pod jakimi warunkami można profilować klientów?
 naruszenie ochrony danych osobowych – nowe zasady notyfikacji naruszeń bezpieczeństwa
15:00 – 15:15 – Przerwa kawowa
15:15 – 16:00 – Dotychczasowe doświadczenia we wdrożeniu RODO
 przygotowanie i planowanie wdrożenia
 analiza stanu faktycznego i stanu prawnego
 najczęściej pojawiające się błędy
 sesja pytań i odpowiedzi
CENA WARSZTATU:
 500 zł brutto,
 250 zł brutto dla Członków Programu im. Hugona Kołłątaja
REJESTRACJA przez stronę FJK:
www.fjk.org.pl

PROWADZĄCY WARSZTAT:
Marcin Lewoszewski jest radcą prawnym, członkiem
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przed
dołączeniem do kancelarii, przez ponad siedem lat
współpracował w ramach zespołu TMT z jedną
z wiodących międzynarodowych kancelarii prawniczych
z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, przez dwa lata,
pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (GIODO).
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie
ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii,
w tym w związku ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, ochroną baz danych, grami hazardowymi,
wdrożeniami
systemów
IT
i
prawem
telekomunikacyjnym.
Doradzał
klientom
przy
lokalizowaniu centrów przetwarzania danych w Polsce,
jak też uczestniczył w tworzeniu jednej z największych platform handlu online
w segmencie b2b na polskim rynku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
projektów dotyczących dostosowania działalności gospodarczej do wymogów ustawy
o ochronie
ochrony danych osobowych. Wielokrotnie reprezentował klientów
w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, w tym w przedmiocie akceptowania wiążących reguł korporacyjnych przez
organ nadzorczy, oraz w związku z inspekcją GIODO. Jego doświadczenie obejmuje
negocjowanie umów licencyjnych umożliwiających korzystanie z baz danych, jak też
doradzanie klientom w prawnych aspektach pozyskiwania danych z publicznie dostępnych
rejestrów. Swoje profesjonalne zainteresowania skupia na wybranych sektorach
gospodarki, przede wszystkim farmaceutycznym, handlu on-line, nowych technologii
i mediów.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce ochrony danych
osobowych – publikował między innymi w polskiej edycji Harvard Business Review,
w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, oraz z granicą – w BNA Bloomberg,
PrivacyTracker czy DataGuidance. Razem z Anną Kobylańską, jest współautorem
rozdziału w książce poświęconej polskim regulacjom ochrony danych osobowych „The
Law Reviews: the Privacy, Data Protection and Cybersecurity”. Był wielokrotnie cytowany
przez profesjonalną prasę w Polsce i za granicą, w tym przez opiniotwórczy Politico.
W 2016 r. został wyselekcjonowany przez International Association of Privacy
Professionals, globalnie działającej organizacji skupiającej profesjonalistów zajmujących
się ochroną danych osobowych, jako co-chair IAPP KnowledgeNET Poland. Dziennik
Gazeta Prawna wskazał go jako jednego z 30 najlepiej zapowiadających się prawników
w Polsce przed 30 rokiem życia.

