
 

 

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Przedstawiciele Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 
 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję inaugurującą utworzenie 
Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST                                

przy Regionalnym Ośrodku FRDL w Lublinie 
która odbędzie się 30 marca 2020 r. w Lublinie 

 

RODO w praktyce JST 
- bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych 

 

Szanowni Państwo,  
 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymogło dostosowanie w organizacjach wszystkich procesów, 
systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymogło 
również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach.  
 

W odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla 
osób pełniących funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego i/lub jednostkach 
podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach, Regionalny 
Ośrodek FRDL w Lublinie zaprasza do utworzenia stałego Forum o nazwie:  

Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST 
 

Inspiracją do utworzenia Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST są potrzeby zgłaszane przez 
środowiska zawodowe, w tym Lubelskiego Forum Sekretarzy, a także działające od 2018 roku przy naszych regionalnych 
ośrodkach FRDL w Krakowie i Rzeszowie Fora IODO, które gromadzą obecnie ponad 100 osób pełniących funkcje Inspektorów 
ODO w jst i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych 
w jednostkach. Ponadto w Krajowych Kongresach Sekretarzy, którego organizatorem jest FRDL, co roku uczestniczą w 
najważniejszych panelach z danej tematyki eksperci i samorządowcy z Lubelszczyzny, współpracujący z Regionalnym Ośrodkiem 
FRDL w Lublinie.  Sądzimy, że nowy rok jest dobrym momentem podjęcia takiej współpracy również z Inspektorami Ochrony 
Danych Osobowych w JST z województwa lubelskiego.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Program konferencji w załączeniu  
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23 marca 2020 r.  (bądź wyczerpania miejsc)  
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  
Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł + 23% VAT.  
Kolejne spotkanie zaplanowane na kwiecień-maj 2020 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, 
podczas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierdzony Statut (zostanie rozesłany zainteresowanym osobom oraz mailowo).  
 

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w 
JST, proszony jest zapoznanie się z projektem Statutu oraz najpóźniej do dnia 30.03.2020 r. o wypełnienie i odesłanie 
deklaracji członkostwa do Regionalnego Ośrodka FRDL w Lublinie pocztą na adres: ul. 1 Maja 13, 20-023 Lublin  
lub przekazanie podczas konferencji. 
W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: natalia.gmurkowska@frdl.org.pl  
 

Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosiła będzie: 300 zł netto+23% VAT na kwartał. 
Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST zostanie utworzone przy minimum 20. złożonych deklaracjach 
członkowskich. 
 
Z wyrazami szacunku,  
                         Natalia Gmurkowska                                                                                                  Anna Łyżwa  
              Koordynator Forów Samorządowych                                                                    Wiceprezes Zarządu FRDL  
                     Województwa Lubelskiego                                                  Dyrektor Regionalnych Ośrodków w Krakowie i Rzeszowie 



 

 

RODO w praktyce JST 
- bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych   

 

Ramowy program konferencji inaugurującej utworzenie 
Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST 

przy Regionalnym Ośrodku FRDL w Lublinie 
Lublin, 30 marca 2020 r. (poniedziałek) / HOTEL IBIS, Lublin. 

 
  9.30-10.00      Rejestracja uczestników  
10.00-10.30      Przywitanie uczestników. Idea forów samorządowych, doświadczenia województw  

            Anna Łyżwa, Wiceprezes  Zarządu FRDL, Dyrektor regionalnych ośrodków FRDL w Krakowie i Rzeszowie.  
10.30-12.00      Zgodność prawna z RODO – bilans wdrożenia   

            mec. Ewa Plesnarowicz-Durska, radca prawny specjalizujący się w zakresie przepisów prawnych dotyczących 
ochrony danych osobowych. Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych, a 
także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta 
podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce.  

12.00 – 13.30   Praktyczne doświadczenia JST po wdrożeniu RODO 
                           Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin;  
                           dr hab. Jarosław Czerw, Sekretarz Gminy Gościeradów;  
                           Renata Leszcz, Sekretarz Gminy Niedrzwica Duża.  
13.30 – 14.00   Przerwa 
14:00-15:00      Kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Obszary kontroli w jednostkach samorządu    

terytorialnego – mec. Ewa Plesnarowicz-Durska 
15.00 – Sprawy organizacyjne i zakończenie spotkania.  
 
Prowadzenie konferencji: Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego 

 
 

Proponowane Lubelskie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych tak jak w innych województwach będzie platformą 
współpracy i integracji osób pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu 
terytorialnego i/lub jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie 
danych w jednostkach. Będzie stanowić także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, 
wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.  
Proponujemy cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których 
omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w JST. 
 
 
 
 

W imieniu Regionalnego Ośrodka Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie, 
serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu! 

 
                         Natalia Gmurkowska                                                                                                  Anna Łyżwa  
              Koordynator Forów Samorządowych                                                                    Wiceprezes Zarządu FRDL  
                     Województwa Lubelskiego                                                  Dyrektor Regionalnych Ośrodków w Krakowie i Rzeszowie 

 
 
 

 
 
 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
udziału w Konferencji inaugurującej utworzenie 

Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST 
przy Regionalnym Ośrodku FRDL w Lublinie 

 

RODO w praktyce JST 
- bilans wdrożenia oraz przygotowanie do kontroli w zakresie bezpieczeństwa danych 

 
Niniejszym potwierdzam udział w konferencji RODO w praktyce JST w dniu 30 marca 2020 r.  
Miejsce spotkania: Hotel IBIS Stare Miasto, Lublin 

 

Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków z publicznych w 

rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia 

VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku o towarów i usług.  

 

□ zaznacz X 

 

…………………………………                                     ………………………………… 
      podpis uczestnika             podpis osoby upoważnionej do delegowania 

 
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 23 marca 2020 r. bądź wyczerpania miejsc*.  

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł + 23% VAT.  

* Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

Kartę zgłoszenia proszę przesłać do dnia 15 stycznia 2020 r.  
e- mailem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub faxem na numer: +48 81 532 84 65 

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwę kawową. 
Informujemy, że nie zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji w ciągu 10 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 50% kosztów 
ogólnych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb 
sprawozdawczych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz wyrażam zgodę, aby Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
wprowadziła dane na temat mojej instytucji do swojej bazy danych celem poszukiwania partnerów oraz informowania mnie o realizowanych działaniach.  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

KONTAKTY UCZESTNIKA 

(mail oraz telefon) 

 

 

DANE DO FAKTURY 

NABYWCA ODBIORCA 

mailto:forumsekretarzy@frdl.lublin.pl


 

 

INFORMACJA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w zakresie uczestnictwa w konferencji 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej: 
RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:  
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: info@frdl.lublin.pl.  

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach wynikających z Pana/Pani udziału 
w konferencji inaugurującej utworzenie Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, w tym 
w zakresie list obecności, certyfikatu uczestnictwa, informowania o programie oraz dokumentacji i informowania 
o przebiegu konferencji, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku na stronie internetowej, mediach 
społecznościowych FRDL na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  

3. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres funkcjonowania Forum, 
bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty 
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.  

5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.  

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu 
zgody na adres mailowy: info@frdl.lublin.pl.  

7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem uczestnictwa 
w konferencji inaugurującej utworzenie Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST.  

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w zgłoszeniu udziału 
w konferencji inaugurującej utworzenie Lubelskiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST, 
przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, 
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach wynikających z mojego udziału w konferencji, w tym w zakresie list 
obecności, certyfikatu uczestnictwa, zakwaterowania, informowania o programie, etc.  
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz publikacji mojego 
wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych FRDL przez Administratora - Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu 
dokumentacji i informowania o przebiegu Kongresu/Konferencji.  
 

Data i czytelny podpis …………………………………………………………..……. 


