
WARSZTATY RODO

Jedna firma - wiele ról
Sprawdzone metody na określenie, kiedy firma 
jest administratorem, współadministratorem, 
a kiedy podmiotem przetwarzającym.

22 stycznia, Warszawa

Partner wydarzenia Paron medialnyPatron



Dlaczego warto uczestniczyć?

Ustalenie, w jakiej roli występuje organizacja przetwarzając dane osobowe, ma kluczowe znaczenie w stosowaniu 
przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowa kwalifikacja i ustalenie głównego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych nie jest 
jednak zadaniem łatwym. Zaangażowanie wielu podmiotów w przetwarzanie danych może utrudniać identyfikację 
administratora, współadministratorów, czy też podmiotów przetwarzających. RODO nie wyklucza sytuacji, gdy jedna 
organizacja „ubiera czapkę” administratora i przetwarzającego w jednej relacji biznesowej.

Skutkiem błędnej oceny będzie naruszenie szeregu przepisów RODO, za które grozi wysoka kara finansowa, 
odpowiedzialność cywilnoprawna lub karna. Administrator jest, bowiem głównym adresatem szeregu obowiązków 
wynikających z RODO, odpowiada m.in. za zgodność przetwarzania z zasadami, prowadzenie wymaganej 
dokumentacji, za realizację żądań osób, których dane dotyczą, za zgłaszanie naruszeń ochrony danych, a także jest 
obciążony pełną odpowiedzialnością za przetwarzanie danych, które prowadzi samodzielnie lub które prowadzone 
jest w jego imieniu.

Kluczowe korzyści dla uczestników:

• Umiejętność analizy koncepcji biznesowych wdrażanych przez organizację, a także oferowanych lub   
 nabywanych narzędzi i usług, w celu ustalenia charakteru i kierunku przepływu danych związanych   
 z realizacją umowy podstawowej,

• Zdolność weryfikacji przyjętych przez jednostkę organizacyjna struktur przetwarzania danych;

• Wiedza w zakresie praktycznych przykładów i możliwości stosowania współadministrowania danymi,   
 a także  specyfiki i struktury umowy współadministrowania

• Umiejętność zidentyfikowania relacji powierzenia, podpowierzenia oraz powierzenia zwrotnego wraz   
 z poznaniem specyfiki i struktury towarzyszących im umów,

• Umiejętność wyboru odpowiedniej koncepcji przetwarzania danych w celu realizacji założonych celów   
 biznesowych oraz zminimalizowania ryzyka biznesowego związanego z naruszeniem przepisów o ochronie  
 danych,

• Uniwersalność wiedzy przekazywanej podczas szkolenia, umożliwiająca stosowanie uzyskanych informacji  
 bez względu na rozmiar i zakres działalności jednostki organizacyjnej reprezentowanej przez uczestnika  
 szkolenia.

Do kogo skierowane są warsztaty:

Szkolenie dedykowane jest do wszystkich jednostek organizacyjnych, niezależnie od wielkości, czy doświadczenia 
branżowego. W szczególności zapraszamy:

▶ Dyrektorów działów compliance

▶  Dyrektorów działów administracji, zakupu oraz rozwoju

▶ Dyrektorów działów IT

▶  Prawników in-house

▶  Inspektorów Ochrony Danych lub specjalistów ochrony danych in-house.



Program
1. Who is Who?

▶ Charakterystyka roli administratora, współadministratora oraz podmiotu przetwarzającego  
 (procesora) na gruncie RODO.

2. Współadministratorowanie danymi  
 – co to oznacza w praktyce?

▶ Specyfika współadministrowania danymi wraz z praktycznymi przykładami stosowania    
 współadministrowania do realizacji wspólnych inicjatyw biznesowych
▶ Umowa współadministrowania ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków oraz zasad   
 odpowiedzialności współadministratorów
▶ Najnowsze trendy w orzecznictwie dotyczące współadministrowania w przypadku usług i narzędzi  
 opartych na nowych technologiach

3. Powierzenie danych osobowych  
 – kiedy do niego dochodzi?

▶ Specyfika powierzenia danych osobowych wraz z praktycznymi przykładami stosowania konstrukcji  
 powierzenia w relacjach biznesowych
▶ Różnice pomiędzy powierzeniem a współadministrowaniem danych
▶ Przebieg procesu negocjacji nad umową powierzenia z perspektywy zamawiającego i dostawcy  
 rozwiązania lub usługi
▶ Elementy umowy powierzenia, ze szczególny uwzględnieniem praktycznych aspektów:

•  zapewnienia kontroli administratora nad procesem przetwarzania
•  współpracy stron przy realizacji obowiązków administratora określonych  
     w art. 32-36 RODO
•  tworzenia łańcucha powierzeń w związku z korzystaniem z usług poddostawców
•  transferu danych osobowych poza EOG

▶ Odpowiedzialność procesora względem administratora oraz podmiotu danych

4. Praktyczne konsekwencje błędnej kwalifikacji 
podmiotowej oraz możliwe sankcje za naruszenie zasad 
przetwarzania danych osobowych.

Agenda godzinowa:
   8:30 Rejestracja Gości, poranna kawa

   9:00 Warsztaty cz. I

10:30 Przerwa na kawę

10:45 Warsztaty cz. II

12:45 Przerwa na lunch

13:30 Warsztaty cz. III

15:00 Przerwa na kawę

15:15 Warsztaty cz. IV

16:30 Zakończenie warsztatów



IZABELA KOWALCZUK-PAKUŁA
Partner, kieruje praktyką ochrony prywatności i danych 
osobowych  
w polskim biurze Bird & Bird. 

Izabela jest ekspertem w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. 
Jest ceniona za biznesowe podejście i pro-kliencką postawę.

Od 2007 roku doradza klientom z wielu branż (m.in. HR, IT, e-commerce, 
FMCG, mediowej, finansowej i farmaceutycznej), w opracowaniu strategii 
biznesowej związanej ze stosowaniem Ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO).

Jest członkiem Międzynarodowej Grupy Ochrony Prywatności i Danych 
Osobowych Bird & Bird. We współpracy z biurem w Londynie i Dusseldorfie 
doradza globalnym firmom w zakresie międzynarodowych projektów RODO.

Izabela reprezentuje klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO). Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania 

minimalizujące ryzyka. Doradza przedsiębiorcom w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania 
i big data, transferu danych, cloud computing, sztucznej inteligencji, wiążących reguł korporacyjnych (BCR), 
outsourcingu, czy danych w ramach HR.

Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii 
oraz prawnych aspektów reklamy i promocji, w tym gier hazardowych. Ponadto, prowadzi karne i cywilne 
postępowania związane z ochroną praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych 
i wzorów przemysłowych. Doradza również w kwestiach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej 
konkurencji.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Prywatności (IAPP) 
oraz ekspertem Krajowej Izby Gospodarczej. Pełniła także funkcję arbitra Stałego Polubownego Sądu 
Konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jest rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers Europe, Legal500). 
Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers, w kategorii Własność 
intelektualna. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra” 
publikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, w tym współautorką 
Poradnika Prawnego dla E-biznesu wydanego przez Wolters Kluwer Polska (2016).

PRELEGENCI:



PRELEGENCI:

MARTA KWIATKOWSKA-CYLKE
Senior Associate w zespole ochrony danych osobowych 
w polskim biurze Bird & Bird.

Doradza klientom od 2007 roku. Specjalizuje się w sprawach dotyczących 
ochrony danych osobowych, ochrony prywatności i e-commerce.

Doradza przy implementacji Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO). Przeprowadza audyty oraz rekomenduje działania 
minimalizujące stwierdzone ryzyka. W szczególności wspiera przedsiębiorców 
w zakresie projektowania systemów ochrony danych, transferu danych, 
przetwarzania danych w ramach HR oraz działań marketingowych. Zajmuje 
się doradztwem w przypadku naruszenia zasad zabezpieczenia danych 
osobowych i reprezentuje klientów w postępowaniach prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Marta ma doświadczenie w obsłudze firm z sektora budowlanego, 
nieruchomościowego, IT, produkcyjnego handlu detalicznego oraz bankowo-
finansowego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia 
podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła kurs prawa niemieckiego i europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy 
z Uniwersytetem w Bonn oraz kurs prawa amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy 
z Uniwersytetem na Florydzie.

Jest autorką lub współautorką publikacji na tematy związane z prawem ochrony danych osobowych, a także 
wykładowcą i prelegentką na szkoleniach i konferencjach branżowych.


