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Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi

„Ochrona danych osobowych w geodezji i gospodarce nieruchomościami –
zarówno w administracji jak i w wykonawstwie geodezyjnym,
po zmianach w związku z RODO”
11 kwietnia 2018 roku (środa) od godziny 9:00 do 15:00

w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, sala nr 202
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Ochrona danych osobowych po zmianach. O czym warto wiedzieć?
Co to jest RODO i po co to jest? Jak będzie się je stosować w Polsce? Nowa ustawa o ochronie danych
osobowych.
Co to jest przetwarzanie danych osobowych i co to są dane osobowe? Pojęcie - „kategorie danych”.
Kwestia szczególnych kategorii danych osobowych w geodezji i gospodarce nieruchomościami.
Przetwarzanie danych osobowych w wykonawstwie geodezyjnym.
Zasady przetwarzania danych.
Prawa osób, których dane dotyczą. Jak je realizować w praktyce (np. obowiązek informacyjny)?
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Co się zmienia?
Kiedy można powiedzieć: „Przetwarzam dane osobowe legalnie”?
Inspektor ochrony danych osobowych. Kiedy go powołać, co robi i jak może nam pomóc?
Jakie dokumenty warto posiadać? Co to jest „Rejestr czynności” i czemu służy?
Jak zabezpieczać dane osobowe w papierze i w wersji elektronicznej (przykłady rozwiązań
organizacyjnych i technicznych)?
Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
Jak będzie wyglądało postępowanie kontrolne?
Warsztaty, które wykażą uczestnikom szkolenia:
1) jakie dane osobowe przetwarzają;
2) jakie operacje na tych danych wykonują;
3) jakie czynności przetwarzania realizują;
4) na jakiej podstawie prawnej to robią i
5) czy w odpowiedni sposób je zabezpieczają („bezpieczeństwo danych”).

140 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki.
250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.
/w cenie obiad + zestaw kawowy/
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 ŁÓDŹ
Nr konta PKO BP Oddział Łódź 1710 2033 5200 0011 0200 1050 72, z dopiskiem „opłata za „Ochrona danych
osobowych w geodezji i gospodarce nieruchomościam”, nazwisko i imię
Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres lodz@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska
zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do dnia 27 marca 2018 roku.
Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.
Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową.

