
 

ŚLĄSKIE FORUM SEKRETARZY.  
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE W 
2023 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI 

PUBLICZNEJ 

 
WAŻNE INFORMACJE: 
Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy. Tym razem w formie webinarium będzie 
możliwość uporządkowania wiedzy w zakresie stale trudnego i ważnego tematu jakim jest ochrona danych osobowych. 
Stale zmieniające się przepisy, wpływające wnioski o udostępnianie informacji publicznej, które wymagają ochrony danych 
osobowych i funkcjonująca w administracji praca zdalna wymagają ciągłego doskonalenia się w tym temacie i analizy 
praktycznego, zgodnego z prawem postępowania w sytuacjach trudnych. 
Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum, które stanowi wyjątkową płaszczyznę wymiany wiedzy 
i doświadczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych 
zawartych w karcie zgłoszenia. 

 
CELE I KORZYŚCI: 
Najbliższe spotkanie poświęcone zostanie problematyce ochrony danych osobowy w kontekście szczególnie 
udostępniania informacji publicznych i przetwarzania danych w procesie pracy zdalnej. Prowadzący zwróci uwagę na 
najważniejsze trudne aspekty przetwarzania danych osobowych, występujące najczęściej naruszenia oraz błędy 
w organizacji systemu przetwarzania i udostępniania danych osobowych. 
 
PROGRAM: 
1. Bezpieczeństwo informacji a ochrona danych osobowych. Najczęstsze błędy w praktyce. 
2. IODO zasady współpracy: 

• z administratorem (co administrator musi zapewnić IODO? wskazówki UODO, jaki zakres obowiązków IODO w 
praktyce wyznaczają przepisy o ochronie danych osobowych?); 

• z pracownikami; 

• z koordynatorem bezpieczeństwa informacji. 
3. Telepraca (zmiany w prawie pracy) a ochrona danych osobowych (a bezpieczeństwo informacji).  
4. Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce. Błędy JST i ich konsekwencje.  
5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych: 

• prawo do prywatności a prawo do informacji publicznej; 

• forma prawna rozpatrzenia wniosku. 
6. Podsumowanie. Pytania. 

ADRESACI:  
Członkowie Śląskiego Forum Sekretarzy, osoby wyznaczone do realizacji i nadzoru zadań z zakresu bezpieczeństwa 
informacji, ochrony danych osobowych (m.in. IOD, ASI), osoby pełniące funkcje kierownicze i/lub zatrudnione na 
samodzielnych stanowiskach pracy, odpowiedzialne za organizację i nadzór przetwarzania danych osobowych w instytucji. 
 
  

FORUM 
21 marca 2023 r.  

http://www.okst.pl/


 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Sekretarzy. Ochrona danych osobowych. Najważniejsze kwestie 
w 2023 roku z uwzględnieniem udostępniania informacji publicznej 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium.  

 
21 marca 2023 r. Szkolenie w godzinach: 9:00 – 14.00 

  

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu 
zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39, 
Marlena Moliszewska- Gumulak – koordynator forum; t. kom. 660 70 10 13 
szkolenia@okst.pl; marlena.gumulak@frdl.org.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM  TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ………………………………………………………………………………..… 

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy: ………………………………………………………………………………..… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 marca 2023 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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