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Głogów, 12.12.2017 r. 
   

Dyrektorzy przedszkoli,  
szkół podstawowych  i gimnazjów 
 

 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego  
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie  

serdecznie zaprasza na szkolenie  
 

„RODO w jednostce oświatowej” 
 

   Zapraszamy wszystkich dyrektorów placówek oświatowych oraz osoby prowadzące 

sprawy dotyczące ochrony danych osobowych (obecni ABI) do udziału w szkoleniu, 

mającym na celu przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli przygotować się w 

jednostce oświaty do nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

Wskazane zostaną zmiany – nowe definicje , które wskazuje nowy akt oraz 

dokumentacja, która jest wymagana od 25 maja 2018r.  

   RODO zostało uchwalone już rok temu (25 maja 2016r) – nie posiada żadnych przepisów 

przejściowych – oznacza to, ze już pierwszego dnia obowiązywania tj. od 25 maja 2018r. cała 

jednostka oświaty od Inspektora Danych Osobowych (obecnego ABI) przez dyrektora do 

szeregowego pracownika będzie musiała prawidłowo wypełniać nowe obowiązki  

i przestrzegać nowych, wyższych standardów jakie nakłada rozporządzenie.  

W programie szkolenia:  

 Co zmienia RODO? 

 Nowe źródła prawa. 

 Obowiązki informacyjne wobec uczniów. 

 Zgoda na przetwarzanie danych, kiedy i na jakich zasadach pobierana. 

 Wykorzystanie wizerunku dziecka (zamieszczanie zdjęć z akademii, wycieczek, 

olimpiad, konkursów itd.). 

 Funkcjonowanie biblioteki szkolnej. 

 Monitoring w szkole. Wymagania stawiane przez GIODO. 

 Dokumentacja - omówienie jak najprostszym sposobem przygotować potrzebną 

dokumentację. Minimum, które nakłada RODO. 

 Definicje - podstawowe i rozszerzone. 

 Nowe obowiązki Abiego (Inspektora Ochrony Danych). 

http://www.pcpppidn.eu/
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 Nowa dokumentacja wymagana przez RODO.RODO W JEDNOSTCE 

OŚWIATOWEJ 

 

 

 Współpraca pomiędzy personelem a dyrekcją szkoły i inspektorem ochrony danych, 

aby wspólnie wypełniać nowe obowiązki. 

 Kary za nieprzestrzeganie przepisów. 

 Najpopularniejsze rodzaje naruszeń danych osobowych w jednostce oświaty i jak 

sobie z nimi radzić? 

 

 

 
Prowadzący:  dr Bartosz Mendyk - autor dwóch publikacji książkowych na temat danych 

osobowych - recenzowanych pozytywnie przez autora ustawy (dr Litwińskiego), autor 

publikacji na temat danych osobowych m. in. w Municipium, Portalu Samorządowym, 

Gazecie Prawnej czy Pokoju Adwokackim. Łącznie autor kilkudziesięciu artykułów 

naukowych i publicystycznych. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla jst oraz placówek 

edukacyjnych z danych osobowych. Współpracuje w zakresie szkoleń z zakresu danych 

osobowych m. in. z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu i Częstochowie. 

 

                             

Termin realizacji : 06.03.2018r (wtorek) 

 

Czas trwania: 6 godzin;   godz: 9:00 – 15:00 

 

Koszt:  310zł 

 

Zapewniamy:  materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, lunch 

 

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38  

 

 

                                           Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc  

 
prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod nr tel 76 838 42 93                                

oraz dostarczenie/ przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa do dnia 19.02.2018r.  
na adres: 

ODM, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów  
lub na adres e-mail: szkolenia@pcpppidn.eu 

 

 
Dyrektor PCPPPiDN  

Barbara Krzywulicz 
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