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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku 
 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE W FORMIE WARSZTATÓW 
 

dnia 30 maja 2017 r. (wtorek) 
Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro 

 

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby geodezyjnej i kartograficznej zatrudnionym 
w jednostkach samorządu terytorialnego stopnia gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, biegłym 
sądowym z zakresu geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami oraz wykonawcom prac 
geodezyjno – kartograficznych jak i osobom przygotowującym się do egzaminów na uprawnienia 
zawodowe, studentom geodezji przed absolutorium.  
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z obowiązkiem ochrony danych osobowych, 
wynikających z wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zarówno w postępowaniach 
administracyjnych, sądowych, czy technicznych oraz analiza konkretnych, zaproponowanych 
przez słuchaczy przypadków, w związku z dyrektywą (RODO). 
 

Temat szkolenia:  
 „Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)” 
 

Prowadzący szkolenie są doświadczonymi i uznanymi specjalistami z zakresu zarządzania 
oraz administracji danymi osobowymi, posiadającymi prawie dwudziestoletnią praktykę 
w przedmiotowym zakresie m.in. w administracji rządowej lub samorządowej, skarbowej oraz sektorze 
prywatnym. Trenerzy legitymują się stosownymi certyfikatami i wpisami do rejestru GIODO. 
 

Przebieg szkolenia:  

 czas szkolenia: 900 – 1530  

 rejestracja uczestników: 830 - 900  

 w trakcie szkolenia przewidziana przerwa kanapkowa i kawowa  
Szczegółowy plan szkolenia załącznik do zaproszenia. 
 

Koszt uczestnictwa:  
100 zł – członkowie SGP, którzy mają opłacone składki,  
150 zł – niezrzeszeni w SGP, uczestniczący w szkoleniu. 

 

 Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIA wyłącznie pocztą 
elektroniczną na adres: szkolenie_geodezyjne@wp.pl  

 Faktury i zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, wystawione przez Zarząd Główny SGP Uczestnicy 
otrzymają po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.  

 Informacji dodatkowych udzielają:  
   Ryszard Rus - tel. 602318537;  r.rus@wp.pl  
   Ewa Witkowska - tel. 602723211;  witkowska@wbgitr.gdansk.pl  

Barbara Kaczmarczyk - tel. 505594841; bkaczmarczyk@autograf.pl 
 

Prezes ZO SGP w Gdańsku  

   Tomasz Jewsienia 
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ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA 

 

„Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)”. 
 
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych poprzedzone będzie półgodzinnym omówieniem 
oferty ubezpieczeń dla geodetów – wykonawców i geodetów – urzędników, przygotowanym przez 
przedstawiciela pioniera i lidera ubezpieczeń dla branży geodezyjnej. Szkolenie zasadnicze 
prowadzone będzie w formie dwóch półtoragodzinnych bloków wykładowych i dwugodzinnego panelu 
dyskusyjnego, którego tematem będzie analiza przypadków „z życia wziętych”. 
 
 

SZCZEGOŁOWY PROGRAM: 

  8.30 – 9.00    Rejestracja uczestników 

  9.00 – 9.30    Dlaczego geodeta powinien się ubezpieczyć? 

  9.30 – 11.00    Wykład cz. I 

11.00 – 11.30    Przerwa kanapkowa 

11.30 – 13.00   Wykład cz. II 

13.00 – 13.30   Przerwa kawowa 

13.30 – 15.30   Panel dyskusyjny 

 
Zagadnienia proponowane przez Trenerów (zgodnie z programem szkolenia - wykład):  
 

1. Podstawowe postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, najnowsze zmiany 
oraz omówienie rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.  

2. Zadania ochrony danych wynikające z przepisów prawa, w tym:  

1) wymogi legalnego przetwarzania danych osobowych;  

2) informowanie osób, których dane dotyczą;  

3) dołożenia szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych;  

4) zasady bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych w wersji papierowej 
i elektronicznej;  

5) zgłaszanie zbiorów do rejestracji w GIODO.  
3. Metody przeprowadzania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 
o ochronie danych osobowych oraz opracowania w tym zakresie sprawozdania dla administratora 
danych.  
4. Nowe zadania Administratorów danych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
 
Zagadnienia proponowane przez Uczestników (panel dyskusyjny):  
 

1. Dyskusja dotycząca dyrektywy wynikająca z treści wykładów. 

2. Omówienie przykładów i zagadnień zaproponowanych przez Uczestników – termin zgłaszania 

propozycji w formie mailowej do 19 maja 2017 r. na adres : 

biuro@informacjebezpieczne.pl 
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FORMULARZ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  

Temat 
szkolenia: 

„Ochrona danych osobowych w świetle dzisiejszych przepisów oraz po wejściu w życie Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)” 

Termin: 
Miejsce: 

30 maja 2017 r. (wtorek) 
Siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala B – II piętro   

Koszt: 100 zł - członkowie SGP, którzy mają opłacone składki 
150 zł - niezrzeszeni w SGP, uczestniczący w szkoleniu. 

Konto: Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk 

nr konta: Citibank Handlowy NRB:  09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 
koniecznie z dopiskiem: „Szkolenie” nazwisko i imię 
 

 

Dane uczestników: 

Nazwisko i imiona, PESEL* 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Liczba osób: Kwota wpłaty: Data wpłaty: 
 

* Dane obowiązkowe niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

Dane do faktury: 

Pełna nazwa instytucji zgłaszającej / Imię i nazwisko osoby prywatnej 
 

Adres  
 

ulica i nr lokalu 

 

miejscowość: kod pocztowy: 
 

NIP: 
 

tel. kontaktowy: 
 

e-mail: 
 

 
 
 

 Dodatkowych informacji udzielają: Ryszard Rus - tel. 602318537, r.rus@wp.pl  
                                                        Ewa Witkowska – tel. 602723211 , witkowska@wbgitr.gdansk.pl 

                                                             Barbara Kaczmarczyk - tel. 505594841, bkaczmarczyk@autograf.pl  

Zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz dane do faktur należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną  

                                    na adres e-mail:  szkolenie_geodezyjne@wp.pl   do dnia  22.05.2017 r. 

Warunki uczestnictwa: 

Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja ze szkolenia tylko w formie pisemnej (fax, poczta). 
Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 4 dni lub krócej przed jego terminem nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty. Brak wpłaty nie 
jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia. Osoby, które nie odwołają pisemnie rezygnacji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną 
obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury VAT. Przerwanie uczestnictwa nie powoduje zwrotu opłaty 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SGP w związku z organizowanym szkoleniem (zgodnie  z 
Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody**  na otrzymywanie informacji o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez  SGP  w 
rozumieniu  ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204) 

** niewłaściwe skreślić. 
 
 
 
 

Podpis uczestnika: …………………………………………  Podpis osoby zgłaszającej: …………………………. 
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