
 

ŚLĄSKIE FORUM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
ZAWIERANIE UMÓW POWIERZENIA I POSTĘPOWANIE 

Z NARUSZENIAMI 
 

podnoszenie poziomu wiedzy 
i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum 
poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. 
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl 
w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.  

 

 Wprowadzenie.
 Powierzenie czy udostępnienie – czyli kto jest kim?
 Kiedy zawrzeć umowę powierzenia?
 Wyboru podmiotu przetwarzającego czyli wg procedury?
 Wymagane zapisy umowy powierzenia zgodnie z art.28 RODO.
 Incydenty po stronie podmiotu przetwarzającego – zgłaszanie do administratora, współdziałanie.
 Odpowiedzialność za przetwarzanie danych:

a. Administrator; 
b. Podmiot przetwarzający; 
c. Dalsze pod powierzenie. 

8. Kary nałożone za brak umów powierzenie. 
9. Incydent czy naruszenie na gruncie RODO: 

a. Obowiązek notyfikacji organowi nadzorczemu, kiedy i dlaczego trzeba to zrobić; 
b. Poinformowanie osób, których dane dotyczy na konkretnym przykładzie. 

10. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, czyli przeprowadzenie analizy naruszenia. 
11. Środki techniczne i organizacyjne podejmowane w celu zaradzenia skutkom bieżącego naruszenia oraz w celu 

uniknięcia naruszeń w przyszłości. 
12. Możliwe działania UODO w związku ze zgłoszeniem naruszenia. 
13. Case – ocena incydentu pod kątem możliwości wystąpienia naruszenia i obowiązku zgłoszenie do UODO/osób 

których dane dotyczą. 

Członkowie foru, 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, pracownicy przetwarzający dane osobowe.  
 

 
 
 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Zawieranie umów powierzenia i postępowanie 
z naruszeniami 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej  
Miejsce: siedziba Ośrodka ul. Moniuszki 7, Katowice, III piętro 

 
25 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14.30 

  

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 450 PLN netto/os. Udział 
wszkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej, 
poczęstunek kawowy,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25  
anna.jagiello@okst.pl; szkolenia@okst.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 ☐ 

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 lub mailem 
anna.jagiello@okst.pl do 22 lutego 2021 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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