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                                                  Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,   

                                                               przedstawiciele organów prowadzących szkoły     

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Szanowni Państwo,  
 

            Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie serdecznie zaprasza na 

seminarium, które odbędzie się 12.04.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Władysława 

Stanisława Reymonta 4. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO  

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 

Cele szkolenia: 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawową problematyką przetwarzania danych osobowych  

w szkole, w szczególności związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników. Szkolenie ma także na celu przygotowanie do zmian 

wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. 

 

Program szkolenia: 
1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: 

 - Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych,  

 - System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie rozporządzenia RODO, projekt     

   nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające. 

2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w tym w stosunkach 

pracowniczych. 

3. Uprawnienia osób, których dane dotyczą – pracownicy, uczniowie, rodzice. 

4. Obowiązki Administratora Danych. 

5. Inspektor ochrony danych w placówkach oświatowych – jego zadania. 

6. Kiedy szkoła powierza przetwarzania danych osobowych i co powinna zmienić w związku  

z RODO. 

7. Interpretacje GIODO w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach. 

8. Obowiązek informacyjny – jak go realizować w szkole? 

9. Kontrole GIODO w placówkach oświatowych. 

10. Wzory wybranych procedur i dokumentów ułatwiających wdrożenie RODO. 

11. Odpowiedzialność osób przetwarzających dane w szkole.  
 

Prowadzący szkolenie: radca prawny Ewa Foryszewska- Jarzyńska wpisana na Okręgową Izbę Radców 

Prawnych w Warszawie, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Płocku. Zajmuje się obsługą prawną 

podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów indywidualnych. Wspiera 

podmioty w ramach ochrony danych osobowych. Od maja 2018 r. pełnić będzie funkcje Inspektora Ochrony 

Danych w placówkach oświatowych, bibliotekach i innych jednostkach samorządu terytorialnego 
 

Informacje organizacyjne 

Udział w szkoleniu dla przedstawicieli z porozumienia jest bezpłatny, dla pozostałych uczestników 

150,00 zł od osoby. Prosimy o potwierdzenie udziału do 09.04.2018 r. 

Tel. 23 654-32-47, e-mail: odnmlawa@wp.pl. 
                                                                                             Serdecznie zapraszam 

                                                                                              DYREKTOR PODN 

                                                                                      Jolanta Bem 
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