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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI
Postępująca globalizacja gospodarki światowej wpływa na wzrost transgranicznej wymiany
informacji oraz danych osobowych. Przekazywanie danych do państw trzecich, tj. państw,
które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do takich,
które nie zapewniają na swoim terytorium odpowiedniego poziomu ochrony, wiąże się
z dużym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Przedsiębiorcy
działający na arenie międzynarodowej powinni sprawdzić, czy po 25 maja 2018 r. będą
legalnie przekazywać dane osobowe poza obszar EOG. W przeciwnym razie narażają
się na kary sięgające kwoty 20 mln euro. Istotnym zagrożeniem staje się również ryzyko
utraty wizerunku, narażenie na szwank obecnych relacji biznesowych, czy utrata klientów.
Wszyscy przedsiębiorcy działający na arenie międzynarodowej będą musieli zweryfikować,
w jakim zakresie te zmiany będą miały dla nich znaczenie. Zagadnienia poruszane podczas
konferencji będą omówione zarówno od strony merytorycznej, jak i poparte przykładami
wskazanymi przez Ekspertów.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
▶▶ Przekazywanie danych osobowych
transgranicznie – na podstawie nowych
regulacji
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▶▶ Przypadki zezwolenia na przekazywanie
danych osobowych do państwa trzeciego
▶▶ Gdzie są ostatecznie zawierane decyzję
co do celów i sposobów przetwarzania
danych
▶▶ Jakie dodatkowe obowiązki należy
wypełniać przekazując dane osobowe
do państw trzecich
▶▶ Wpływ RODO na rozwój przedsiębiorczości
w grupach kapitałowych
▶▶ Nowe zasady dochodzenia roszczeń między
krajowymi z EOG a państwami trzecimi
▶▶ Przygotowanie planu postępowania
z ryzykiem zgodnie z RODO w grupach
kapitałowych
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PROGRAM - DZIEŃ I
9:00 Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
9:30 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i transgraniczne

przetwarzanie danych w świetle RODO

• Optymalne podejście do transgranicznego przetwarzania danych osobowych w grupie kapitałowej
– identyfikacja transferów danych poza UE, typowe problemy praktyczne, specyfika transferów
danych w ramach grupy
• Transgraniczne przetwarzanie danych w UE – skutki praktyczne, relacje z podmiotem danych
i organem ochrony danych
• Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich w RODO – zasady przekazywania
danych w RODO, wybór właściwego instrumentu (BCR, SCC, decyzje Komisji Europejskiej, inne),
praktyczne skutki wyboru, konsekwencje naruszenia przepisów w ramach grupy kapitałowej
• Relacje handlowe podmiotów europejskich z USA – poziom ochrony prywatności w USA, program
Safe Harbor a program Privacy Shield, najnowsze orzecznictwo
Michał Mostowik, Associate, Prawnik, dLK Legal

11:00 Przerwa kawowa
11:30 W jakich przypadkach ustawa o ochronie danych zezwala na przekazywanie

danych osobowych do państwa trzeciego

• W jaki sposób przepisy zezwalają na przekazywanie danych osobowych między
przedsiębiorstwami w ramach UE, w tym na poziomie krajowym
• Kiedy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
• Przypadki w których państwo trzecie nie zapewnia odpowiedniej ochrony danych osobowych
• Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie zgodny na przekazywanie danych
do państwa trzeciego
• Sankcje za niewykonanie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych państwa
trzeciego
Patrycja Kozik, Radca Prawny, Kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik

13:00 Przerwa na lunch
14:00 Gdzie są ostatecznie podejmowane decyzje co do celów i sposobów

przetwarzania danych

• Czym jest wiodący organ nadzorczy i na jakich zasadach podmioty mają go wyznaczyć?
• Sytuacje wyłączające działalności organu wiodącego - case study
• Przypadki istnienia kilku ośrodków decyzyjnych w podmiocie
• Współadministrowanie danymi a występowanie w podwójnej roli
• Rola organu nadzorczego w przetwarzaniu danych
Łukasz Czynienik, Radca Prawny, Senior Associate, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii,
Kancelaria DLA Piper

15:40 Przygotowanie planu postępowania z ryzykiem zgodnie z RODO w grupach

kapitałowych

• Niezbędne elementy
• Redukcja ryzyka
• Uniknięcie ryzyka
• Transfer ryzyka
• Spajanie oceny skutków przetwarzania oraz procesu szacowania ryzyka dla zasobu
• Potencjalne zagrożenia oraz trudności wykonania DPIA oraz szacowania ryzyka dla zasobu
Maciej Jurczyk, inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

16:30 Zakończenie I dnia konferencji
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PROGRAM - DZIEŃ II
9:00 Rejestracja uczestników, Poranna kawa
9:30 Jakie dodatkowe obowiązki należy wypełniać przekazując dane osobowe

do państw trzecich

• Czym są Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK) i czym jest wzajemne ich uznawanie?
• Jakie informację powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych
• Zawieranie umów opartych o tzw. Modelowe klauzule (rodzaje klauzul)
Izabela Kowalczuk-Pakuła, Radca Prawny, Counsel, Szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych,
Kancelaria Bird & Bird

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Wpływ RODO na rozwój przedsiębiorczości w grupach kapitałowych
• Wyznaczenie głównej jednostki w przypadku grupy przedsiębiorstw
• Rola spółki matki w zakresie decyzyjnym dotyczącym transferu
• Kwestie dotyczące przekazywania danych wewnątrz Polski pomiędzy spółkami powiązanymi
Karol Kozieł, Radca Prawny, Kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik

13:00 Przerwa na lunch
14:00 Nowe zasady dochodzenia roszczeń między krajowymi z EOG a państwami

trzecimi

• Szacowanie ryzyka naruszeń danych- kto ponosi odpowiedzialność za niedopatrzenia
• Kary za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych
• Transfery danych w grupie kapitałowej i związana z tym odpowiedzialność, który z podmiotów
odpowiada, jakie zasady będą miały zastosowanie do zastosowania sankcji związanych
z przepływami danych w ramach grupy
Ewa Kurowska-Tober, Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i Technologii,
Kancelaria DLA Piper

15:30 Transfer danych osobowych poza EOG: podstawy i ograniczenia
• Najważniejsze sprawy sądowe dotyczące danych osobowych przetwarzanych w państwach
trzecich.
• Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ousourcingu międzynarodowym.
Artur Piechocki, Radca prawny, Kancelaria APLaw

16:30 Zakończenie konferencji; Wręczenie certyfikatów Uczestnikom
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PRELEGENCI

ŁUKASZ CZYNIENIK

Radca Prawny, Senior Associate, Członek Zespołu Prawa Własności Intelektualnej
i Technologii, Kancelaria DLA Piper
Łukasz zajmuje stanowisko Senior Associate w warszawskim zespole własności
intelektualnej i technologii (IPT). Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w doradzaniu
polskim i międzynarodowym spółkom w zakresie prawnych aspektów technologii
informatycznych (IT), zaawansowanych technologii, ochrony danych osobowych, mediów
i telekomunikacji. Łukasz wspiera również klientów w kwestiach związanych z własnością
intelektualną, takich jak prawo autorskie, prawo reklamy, prawo cywilne, znaki towarowe,
zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, a także w sporach
dotyczących domen internetowych oraz zagadnieniach prawnych e-handlu. Łukasz świadczy
usługi w zakresie opracowywania, analizowania oraz negocjowania umów i dokumentów
dotyczących własności intelektualnej oraz technologii informatycznych (IT). Doradza
również klientom w sprawach transakcyjnych dotyczących licencjonowania oraz przenoszenia praw własności intelektualnej.
Łukasz reprezentował klientów przed sądami powszechnymi w sporach związanych z ochroną własności intelektualnej,
a także w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Prezesem Urzędu
Komunikacji Elektronicznej. Łukasz specjalizuje się w doradztwie w ramach złożonych i wielo-jurysdykcyjnych projektów
realizowanych w branżach regulowanych, takich jak media i telekomunikacja, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe. Łukasz
uczestniczył w licznych transakcjach M&A oraz badaniach due diligence, przygotowując analizy prawne w zakresie praw
własności intelektualnej, a także negocjował i opracowywał dokumenty transakcyjne w tym zakresie (np. listy ujawniające
(disclosure letters) oraz dokumenty w zakresie oświadczeń, gwarancji i odszkodowań). Doradzał w przedmiocie strukturyzacji
transakcji, przenoszenia, licencjonowania oraz zarządzania prawami własności intelektualnej w celu umożliwienia klientom
jak najlepszego korzystania z tych praw.

MACIEJ JURCZYK

Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24
Doświadczony audytor i wdrożeniowiec w obszarze bezpieczeństwa informacji, ciągłości
działania, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wytycznych i rekomendacji KNF.
Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań informatycznych,
bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,
audytor wewnętrzny ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001.

IZABELA KOWALCZUK-PAKUŁA

Radca Prawny, Counsel, Szef praktyki ochrony prywatności i danych osobowych, Kancelaria Bird & Bird
Od 2007 roku zajmuje się projektami związanymi z prawem ochrony prywatności i danych
osobowych. Skutecznie doradza przedsiębiorcom przy transformacji związanej z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Doradza przedsiębiorcom
w tworzeniu modeli biznesowych dotyczących profilowania i big data, transferu danych,
cloud computing, wiążących reguł korporacyjnych (BCR) czy danych w ramach HR.
Przeprowadza audyty oraz opracowuje rozwiązania minimalizujące ryzyka. Reprezentuje
klientów przed GIODO. Prowadzi około 40 szkoleń rocznie z zakresu ochrony danych
osobowych..

Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

PRELEGENCI

KAROL KOZIEŁ

Radca Prawny, Kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik
Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas
studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne
Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer
Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law
(2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Prowadził
zajęcia dydaktyczne dla studentów programu Erasmus z przedmiotu „International
Commercial Law” na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Autor publikacji naukowych
i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa ecommerce.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się
ochroną danych osobowych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz dyrektor
ds. prawnych grupy kapitałowej eSky. W ramach wdrażania ładu korporacyjnego pełni funkcje kierownicze w spółkach
kapitałowych związane z zarządzaniem własnością intelektualną. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie praw
konsumentów, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

PATRYCJA KOZIK

Radca Prawny, Kancelaria GKK Gumularz Kozieł Kozik
Absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pod
tytułem „Specyfika ochrony produktów leczniczych w prawie własności intelektualnej”.
Studiowała prawo na Internacional Universitat de Catalunya w Barcelonie oraz LLM in
Internacional Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Brała
udział w pracach poświęconych relacjom B2B w regulacjach platform internetowych,
organizowanych przez Komisję Europejską w ramach Strategii na rzecz Jednolitego Rynku
Cyfrowego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg
normy ISO 27001:2013. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych
osobowych organizowanych przez UMCS w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji
naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa
konsumenckiego. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o powyższej tematyce.
Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej
1000 pracowników. Specjalizuje się w prawie dot. ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim, ze szczególnym
uwzględnieniem regulacji konsumenckich na rynku e-commerce oraz prawie nowych technologii.

EWA KUROWSKA-TOBER

Radca Prawny, Partner, Szef Zespołu Prawa Ochrony Własności Intelektualnej
i Technologii, Kancelaria DLA Piper
Ewa Kurowska-Tober jest partnerem i szefem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej
i Technologii w warszawskiej kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. Jest radcą prawnym
z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od las specjalizuje się w prawie ochrony danych
osobowych i prywatności. Doradza wiodącym polskim i zagranicznym spółkom odnośnie
przetwarzania danych, w tym w ramach grup kapitałowych, zajmuje się transgranicznymi
transferami danych, obrotem bazami, umowami o powierzenie przetwarzania.
Wielokrotnie doradzała w postępowaniach przez GIODO, w tym odnośnie zatwierdzania
wiążących reguł korporacyjnych i uzyskania zgody na transfer danych. Specjalizuje
się we wdrożeniach wewnętrznych regulaminów, programach whistleblowingowych
i procedurach compliance, przeprowadza audyty z zakresu ochronnych danych
osobowych. Doradza w kwestiach związanych z przechowywaniem danych i dokumentacji zgodnie z wymogami prawa,
a także wykorzystywaniem danych do celów marketingowych, profilowania i big data. Specjalizuje się w branżach o wysokim
poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw
regulacyjnych. Ewa Kurowska-Tober jest także specjalistą w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności
prawa technologii, prawa Internetu i branży e-commerce. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach branżowych.
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MICHAŁ MOSTOWIK
Associate, Prawnik, dLK Legal

Jest absolwentem i doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ukończył program „Certificate in American Law” na UC Berkeley
(Boalt Law School) oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet
Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji. Uczestniczył
w koordynowanych przez KNF pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji
finansowych (FinTech) oraz w pracach strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy
Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prelegent na konferencjach naukowych
i wydarzeniach branżowych. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa bankowego,
usług płatniczych, ochrony danych osobowych i prawa UE. Doradzał m.in. w zakresie
dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do RODO oraz innych
regulacji (w tym przepisów sektorowych dla rynku finansowego).

ARTUR PIECHOCKI

Radca prawny, Kancelaria APLaw
Radca prawny, założyciel kancelarii APLaw specjalizującej się w prawie nowych
technologii, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, mediów i telekomunikacji. Absolwent
Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów
podyplomowych Własność Intelektualna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele
lat pracował jako doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej
iAkademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach
międzynarodowych. Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył,
a obecnie jest członkiem jego Rady oraz współtwórca orzecznictwa domenowego
w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG). Jest ekspertem Europejskiej
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security
Agency – ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Współpracuje również
z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań
Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), a obecnie jest współpracownikiem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
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ORGANIZATOR
MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje
szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów
posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy mają charakter międzynarodowy,
skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC
Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem
organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej
oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel,
PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE,
KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi:
MM Conferences S.A., MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA
Konferencję kierujemy do grup kapitałowych,
a w szczególności do:

• Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

KONTAKT DO PRODUCENTA
Katarzyna Sudoł
Project Manager
Workshops Department
T: 22 379 29 37
E-mail: k.sudol@mmcpolska.pl

• Osób pełniących funkcję ADO
• Osób odpowiedzialnych za ochronę danych
osobowych
• Osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
informacji
• Pracowników działów prawnych
• Pracowników działów compliance

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA:
Monika Flis
Internal Trainer
Project Advisor
T: 22 379 29 12
E-mail: m.flis@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA
Sheraton Warsaw Hotel
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa
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