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Zapraszam serdecznie,

Magdalena Marczak-Makowska

Kierownik Działu Projektów
magdalena.marczak@infor.pl
22 530 41 46

25 maja 2018 roku weszło w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych 
osobowych - RODO (GDPR). W związku z tym, każdy podmiot przetwarzający dane osobo-
we, musiał przygotować się na poważne zmiany, a jakiekolwiek niedopilnowanie wiązać się 
może z wielomilionowymi karami. 

Należy jednak pamiętać, że samo przygotowanie aktualnych zasobów nie wystarczy do efektywnego zarzą-
dzania w dobie nowych realiów prawnych. W związku z RODO, należało całkowicie przekształcić dotych-
czasowe procesy, a także wprowadzić nowe. Do tego dochodzi kwestia zupełnie innego, nowego dla więk-
szości podmiotów, monitorowania danych. Było, i wciąż jest, to z pewnością ogromne wyzwanie dla polskich 
przedsiębiorców.

Dlatego też, zapraszam serdecznie do udziału w konferencji, podczas której najważniejsi eksperci oraz naj-
lepsi praktycy, opowiedzą w jaki sposób efektywnie funkcjonować w nowych realiach prawnych, czyli jak 
prowadzić biznes w czasach RODO. Opowiedzą o pierwszych wnioskach po wdrożeniu, o swoich doświad-
czeniach oraz podpowiedzą, o czym jeszcze należy pomyśleć, mając na uwadze efektywność swojego funk-
cjonowania na rynku.

Nie może Państwa zabraknąć na tej konferencji!

Do udziału w konferencji zapraszamy m.in.

• Prezesów i właścicieli firm

• Dyrektorów Zarządzających

• Dyrektorów Działów Prawnych, HR, IT, Marketingu i Sprzedaży

patron
medialny patroni merytoryczni



Program

11 września

9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:30 Oficjalne otwarcie konferencji – najważniejsze wnioski i kolejne 
wyzwania związane z funkcjonowaniem w dobie RODO/GDPR 

 Roman Bieda, Radca prawny, rzecznik patentowy, Członek Rady ds. 
Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji

10:20 Jak się tworzy europejskie prawo ochrony danych osobowych: 
Europejska Rada Ochrony Danych
• Czym jest EROD
• Rozporządzenie stworzyło zasady; EROD je precyzuje
• Przykładowe wytyczne EROD: zgoda, profilowanie, przetwarzanie danych

 Michael Miasek, Managing Partner, RM Legal

11:10 Przerwa na kawę

11:40 Stosowanie wymagań RODO w praktyce – pierwsze decyzje 
organu nadzorczego, opinie i wytyczne Grupy Roboczej art. 29
• Jak wygląda przestrzeganie RODO przez polskich przedsiębiorców w pierwszych 

miesiącach jego stosowania?
• Pierwsze decyzje, wytyczne, interpretacje organów nadzorczych
• 25 maja i co dalej? Jak stosować RODO na co dzień

 Anna Kobylańska, Adwokat, Kobylańska & Lewoszewski

12:30 Inspektor Ochrony Danych Osobowych
• Zadania i odpowiedzialność IOD’a – wyobrażenie a rzeczywistość
• Miejsce IOD’a w strukturze organizacji
• Outsourcing funkcji IOD’a – czy to dobry pomysł?

 Marek Plota, Partner, RM Legal

13:20 Przerwa na lunch



Program

14:20 Wdrożenie RODO i co dalej  - jak utrzymać zgodność?  
Jak prowadzić biznes w czasach RODO? Efektywne  
i bezpieczne obchodzenie się z danymi - Monitoring danych

• System ochrony danych osobowych jako system zarządzania zmianą 
w organizacji – czyli o podejściu „procesowym” a nie opartym o jednorazowy 
projekt,

• Ciągłe monitorowanie oraz implementacja procesów privacy by design oraz 
privacy by default jako działania ukierunkowane na utrzymanie systemu 
zgodności,

• Zespół roboczy ds. RODO – jak wyłaniać osoby z organizacji, które powinny 
stale wspierać system RODO? Jak budować z nimi kanały komunikacji?

• Inspektor Ochrony Danych jako lider zespołu projektowego ds. RODO,
• Okresowe przeglądy, audyty, aktualizacja analizy ryzyka 

 Jakub Wezgraj, Radca prawny, ekspert w dziedzinie  
ochrony danych osobowych, partner zarządzający w kancelarii 
„ODOekspert”Wezgraj

15:10 Czy zawsze konieczne jest zawieranie umów powierzenia 
przetwarzania danych? 

• Legalizowanie relacji biznesowych umowami powierzenia przetwarzania danych.
• Powierzenie przetwarzania a udostępnienie danych.
• A może transfer danych do państwa trzeciego?

 Magdalena Krystyniecka-Konopczak, Inspektor Ochrony Danych, 
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

16:00  Jak efektywnie prowadzić biznes w czasach RODO?  
CASE STUDY T-MOBILE POLSKA S.A.

• Efektywne i bezpieczne obchodzenie się z danymi
• Zgody na przetwarzanie danych - czy zawsze ich potrzebujemy?
• Obsługa wniosków pochodzących od osób, których dane dotyczą
• Naruszenia ochrony danych osobowych – kiedy nie trzeba  

o nich powiadamiać?

 Daniel Ślęzak, radca prawny, Kierownik Działu Ochrony Danych 
i Zarządzania Ryzykiem, T-Mobile Polska S.A.

16:50 Zakończenie pierwszego dnia konferencji



Program

12 września

9:00 Rejestracja, poranna kawa

9:30  Trudności związane z wdrożeniem RODO –  
Envelo vs RODO. CASE STUDY ENVELO

• Spokojnie, mamy czas
• Moment, o co w tym wszystkim chodzi?
• Czego nie zrobiliśmy (specjalnie)
• Co trzeba było poprawiać

• Jak na przyszłość walczyć

 Krzysztof Dzięcioł, Prezes Zarządu, Envelo

10:20  Budowanie i UTRZYMYWANIE bezpieczeństwa,  
łącząc RODO z doświadczeniami ISO 27001 –  
CASE STUDY GEMIUS

• Budowanie systemu bezpieczeństwa informacji  
w średniej firmie w praktyce

• Jak przejść od papierowych regulacji do prawdziwego systemu 
bezpieczeństwa

• Reagowanie na cyberataki i naruszenia - jak to wygląda od środka
• Jak rozsądnie połączyć wymogi RODO z systemem bezpieczeństwa  

ISO 27001 nie dublując pracy
• Wielu klientów, wiele rynków, wiele oczekiwań -  

w jednym prostym systemie bezpieczeństwa
• Bezpieczeństwo informacji a koszty i zdrowy rozsądek

 dr Marek Robak, Head of IT Operations, GEMIUS,  
Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej UKSW

11:10  Przerwa na kawę

11:40  Szacowanie ryzyka biznesowego zgodnie z RODO –  
CASE STUDY BENEFIT SYSTEMS S.A.

 Monika Bogatek, Menedżer ds. bezpieczeństwa informacji,  
ABI, Benefit Systems S.A.



Program

12:30  Zarządzanie procesami przetwarzania.  
Praktyka powdrożeniowa RODO.

• I FILAR. Zarządzenie ryzykiem zgodności . 
a. Monitorowanie zgodności działań operacyjnych organizacji;
b. Zarzadzanie incydentami bezpieczeństwa;
c. Zarządzanie procesem zgodności przetwarzania danych w organizacji

• II FILAR. Wewnętrznkorporacyjny model Governance.
• III FILAR. Zewnętrzny audyt zgodności

 Aurelia Cieślińska, Managing Counsel Poland, Capgemini Poland

13:20  Przerwa na lunch

14:20  Realizacja wniosków podmiotów danych –  
rzeczywistość IOD-a.

 Wojciech Jakubowski, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, 
ENERGA Informatyka i Technologie

15:00  Jak RODO w imię technologii reformuje społeczeństwo?

Z danymi cyfrowymi jest jak z prądem – każdy wie, że są ale nikt ich nie widział, 
więc nie do końca wierzy w ich istnienie. RODO to zmienia – daje narzędzia, 
żeby edukować i zmusza do tego, żeby zobaczyć czego na co dzień nie widać. 
Jesteśmy już po wielu procesach „edukacyjnych”, porozmawiamy o tym  
JAKIE są ich efekty. 

 Mateusz Romanów, CEO, Tytani 24

16:00  Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów



PRELEGENCI:
ROMAN BIEDA
Radca prawny, rzecznik patentowy, Członek Rady ds. Cyfryzacji  
przy Ministrze Cyfryzacji 
Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka 
jawna. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych 
technologii. Od ponad 15 lat specjalizuje się między innymi w negocjowaniu umów IT, ochronie danych osobowych 
(RODO) oraz prawnych aspektach handlu elektronicznego. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. 
W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, 
mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Członek grupy roboczej ds. 
sztucznej inteligencji (AI) działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy 
oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii 
w Szkole Głównej Handlowej, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest 
kierownikiem studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona 
Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez Górnośląską Szkołę 
Handlową. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI 
PAN). 

MONIKA BOGATEK
Menedżer ds. bezpieczeństwa informacji, ABI, Benefit Systems S.A.
Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) z kilkunastoletnim doświadczeniem, 
Członek Zarządu SABI (Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). 
Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowych firmach takich 
jak Unisys, Avon Cosmetics oraz Xerox zajmując się ochroną danych oraz informacji, 
implementacją polityk z tego zakresu jak i audytami wewnętrznymi. Absolwentka studiów 
podyplomowych dla ABI w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, posiada tytuł 
MBA uzyskany w Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University w Warszawie akredytacja 
Oxford Brookes University oraz Association of MBAs (AMBA). Audytor wewnętrzny ISO/IEC 
27001.

AURELIA CIEŚLIŃSKA
Radca Prawny, Capgemini Poland
Jest radcą prawnym oraz prawnikiem międzynarodowym, członkiem International Bar Association 
w Genewie, Szwajcaria. Obecnie zajmuje stanowisko szefa działu obsługi prawnej Managing 
Counsel w Capgemini Polska Sp. z o.o. ,wiodącego na rynku globalnym dostawcy usług 
Information Technology oraz outsourcingu. W Capgemini członek komitetu zarządczego Extended 
Leadership . Doświadczony prawnik i manager, współpracujący z managerami międzynarodowymi 
i lokalnymi klasy D, legitymujący się szerokim doświadczeniem w świadczeniu usług doradztwa 
prawnego dla korporacyjnego biznesu międzynarodowego oraz zarządzaniu grupami prawników, 
zdobytym i pogłębianym na rynku szwajcarskim, francuskim i polskim dla sektora IT, chemicznego 
oraz farmaceutycznego. Prawnik o silnym profilu biznesowym i managerskim, specjalizujący 
się w budowie innowacyjnych narzędzi zarządzania strukturami prawnymi i kreowaniu programów 
Executive Corporate Strategies for Legal functions, Business Legal Excellence oraz optymalizacji celów 
i budowy efektywności kosztowej lokalnych i międzynarodowych działów prawnych, kierowanych zarówno do 
prawników zarządzających działami prawnymi, jak też do zarządów spółek kapitałowych, których celem jest 
budowanie innowacyjnej, dynamicznej, synergicznie współpracującej z biznesem obsługi prawnej.

KRZYSZTOF DZIĘCIOŁ
Prezes Zarządu, Envelo (Polska Poczta Usługi Cyfrowe sp. z o.o.) 
Menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarach: zarządzanie IT, przygotowywanie strategii biznesowych 
i technologicznych, innowacje, rozwój nowych produktów, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie produktami, 
sprzedaż B2B, obsługa klienta, telekomunikacja. Lider zmian. Promotor innowacji i nowych technologii. Przeprowadzał 
outsourcing, reorganizacje, redukcje kosztów, usprawnienia procesowe, optymalizacje portfela produktowego 
i projektowego, prowadził ogólnofirmowe projekty biznesowo-techniczne. Pracował m.in. w T-Mobile Polska jako 
CIO (2010-2016), Dyrektor ds. Rozwoju Produktów (2004-2010), Dyrektor ds. Strategii Produktowej (2000-2004).  



PRELEGENCI:

WOJCIECH JAKUBOWSKI
Inspektor Ochrony Danych w Spółkach Grupy ENERGA
Współorganizator konferencji z zakresu Bezpieczeństwa Informacji oraz Ochrony 
danych osobowych, IOD w Spółkach Grupy ENERGA. Doradca z doświadczeniem 
w zakresie ochrony danych osobowych w administracji, produkcji, spółkach miejskich, 
edukacji oraz ochrony zdrowia. Wykładowca akademicki. Konsultant w projektach 
wdrożeniowych RODO. Szkoleniowiec z zakresu Bezpieczeństwa Informacji, 
 RODO, ISO 27001. Członek Stowarzyszenia SABI, Członek Zarządu Oddziału PTI, 
Audytor wiodący ISO 27001. Absolwent INP PAN. Z branżą IT związany od 1994 r.

ANNA KOBYLAŃSKA
adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym 
w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa 
nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji 
z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do 
znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. 
H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, 
w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – 
Dane Osobowe.

MAGDALENA KRYSTYNIECKA-KONOPCZAK 
Inspektor Ochrony Danych, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 
Prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych. 
Specjalizuje się również w prawie do prywatności oraz prawie nowych technologii. 
Studiowała na Uniwersytecie Filipa w Marburgu (Niemcy). Absolwentka studiów 
podyplomowych na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011-2016 pracowała w Departamencie 
Orzecznictwa Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. W latach 2016-2018 kierowała Zespołem do spraw Bezpieczeństwa 
Informacji w Ministerstwie Finansów oraz pełniła funkcję Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji dla administratorów danych usytuowanych w obrębie 
Ministerstwa Finansów na podstawie przepisów szczególnych. Zawodowo związana m.in. 
z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. oraz LOT Travel Sp. z o.o., gdzie wykonuje zadania 
Inspektora Ochrony Danych.

MICHAEL J. MIASEK
Partner RM Legal
Radca prawny, międzynarodowy ekspert w zakresie ochrony danych 
osobowych, pracował jako szef praktyki ochrony danych osobowych 
w wiodącej międzynarodowej kancelarii prawniczej, zdobywał doświadczenie 
w zagranicznych jurysdykcjach, w których ochrona danych osobowych 
jest od dawna kluczowym zagadnieniem, przewodził zespołom audytorów 
ochrony danych osobowych w szeregu dużych kanadyjskich spółek z sektora IT, 
finansowego oraz branży detalicznej, skutecznie wdrażał rozwiązania w zakresie 
ochrony danych osobowych dla klientów międzynarodowych.

MAREK PLOTA
Partner RM Legal
Radca prawny, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, członek 
organów nadzorczych w spółkach z sektora finansowego, od 2013 r. 
prowadzi audyty oraz wdraża 



PRELEGENCI:

DR MAREK ROBAK
Head of IT Operations, GEMIUS, Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej UKSW
Odpowiada za rozwój infrastruktury badawczej firmy, a od 2016 koordynuje wdrażanie od strony 
IT systemu bezpieczeństwa ISO 27001. Wcześniej był dyrektorem projektów internetowych i IT 
w dzienniku "Puls Biznesu". Studiował w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW 
oraz na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Wieloletni 
wykładowca UKSW, prowadzi zajęcia z programowania internetowego, webmasteringu, badań 
internetu i bezpieczeństwa informacji. Współzałożyciel Internet Society Poland. Zwolennik 
interdyscyplinarnych badań z pogranicza mediów i informatyki. 

MATEUSZ ROMANÓW
CEO Tytani24
Pomysłodawca startupu Tytani24 - odpowiedzi na potrzeby związane 
z cyberbezpieczeństwem biznesu.  W 2016 roku wraz z zespołem specjalistów IT stworzył 
kompleksowy system informatyczny Tytani24. To rozwiązanie umożliwia przedsiębiorcom 
kompleksowe dostosowanie się do wymagań rozporządzenia RODO/GDPR min. 
poprzez zabezpieczanie i mapowanie danych wrażliwych oraz intuicyjne wykonywanie 
prawa do zapomnienia.

DANIEL ŚLĘZAK
Privacy Officer, T-Mobile Polska
Kieruje Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochroną Prywatności oraz pełni 
funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w T-Mobile Polska S.A. Jest odpowiedzialny 
za strategię i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ochronę danych osobowych oraz 
zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Reprezentuje T-Mobile Polska SA jako Data Privacy 
Officer w ramach globalnej struktury ochrony danych osobowych Grupy Deutsche Telekom 
AG. Menedżer i prawnik z bogatym doświadczeniem na rynku regulowanym. Specjalizuje się 
w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony prywatności ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. 
Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych 
mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

JAKUB WEZGRAJ
Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, partner 
zarządzający w kancelarii „ODOekspert”Wezgraj
Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w obszarze ochrony danych osobowych 
i bezpieczeństwa informacji. Przez ponad 4 lata pełnił obowiązki Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji w polskich spółkach międzynarodowego koncernu 3M, a także w DZ Bank Polska 
S.A oraz w jednej z korporacji branży telekomunikacyjnej. Kierował zespołem audytorów podczas 
realizacji jednego z największych na polskim rynku audytów ochrony danych osobowych w Centrali 
oraz Oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (łącznie ok. 5 tys. pracowników). 
Realizował szkolenia i warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych m.in. dla kadry 
kierowniczej Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Rządowego Centrum 
bezpieczeństwa, KRUS, Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW, a także szkolenia zamknięte 
i otwarte na rzecz podmiotów z różnych sektorów rynku. W jego szkoleniach uczestniczyło już ponad 
2500 osób. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów 
Bezpieczeństwa Informacji oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. 
Ponadto zrealizował projekty z zakresu ochrony danych osobowych między innymi na rzecz takich 
podmiotów jak Bibby Financial Services Sp. z o.o., ConvaTec Polska sp. z o.o., De Agostini Polska Sp. z o.o., 
ENEA S.A., ING Commercial Finance Polska S.A., IT Kontrakt sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., NOVOL S.A., 
PGE S.A., RWE IT Poland Sp. z o.o., Siemens Finance sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., Stalprodukt 
S.A., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., TelecityGroup Poland Sp. z o.o., TU UNIQA S.A., 
Unidevelopment S.A., Vlassenroot Polska Sp. z o.o., Volkswagen Group Polska sp. z o.o., Volkswagen 
Poznań Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. Udziela wypowiedzi jako ekspert 
ds. bezpieczeństwa informacji dla Wiadomości TVP 1, TVN oraz Programu Pierwszego Polskiego Radia. 
Jest  także ekspertem prawnym Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w zespole ds. Cyberbezpieczeństwa.


