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RODO, BIP, a Dostępność cyfrowa

WARSZAWA
12 marca

1. RODO doświadczenia dwóch lat.
a. Najczęstsze błędy stosowane w RODO:

• Obowiązki informacyjne.
• Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
• Monitoring wizyjny, monitoring pracy pracowników i badanie trzeźwości.

b. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego zgłoszenie do 
organu nadzorczego

c. Za co ukarał UODO? Omówienie najważniejszych decyzji urzędu.
2. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych regulacji.
4. Czym jest dostępność cyfrowa strony BIP?
5. Kalendarium w zakresie stosowania ustawy o dostępności cyfrowej.
6. Jakie są podstawy prawne wymogów dostępności cyfrowej serwisu internetowego.
7. Elementy i zasoby informacyjne udostępniane cyfrowo?
8. Alternatywny sposób dostępności cyfrowej.
9. BIP w spełnieniu wymogów dostępności cyfrowej.
10. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.
11. Obowiązkowa deklaracja dostępności;
12. Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej;
13. Nadzór, sankcje i odpowiedzialność;
14. Kiedy i w jakiej wysokości mogą być nałożone kary pieniężne?
15. Wymogi organizacyjne - wyznaczenie osób odpowiedzialnych.
16. Kluczowe wymagania techniczne i funkcjonalne – standard WCAG 2.1.

PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na szkolenie nt. „RODO, BIP, 
a Dostępność cyfrowa”, które odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. w godz. 10.00-16.00 w Hotelu Puławska 
Residence przy ul. Puławskiej 361.

Obowiązują przepisy nt. RODO i  BIP, a w dniu 4 kwietnia 2019 roku została uchwalona Ustawa 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 
która w części artykułów weszła w życie w 2019 r. a pozostałe artykuły wchodzą w życie w latach 2020-2021.
Celem szkolenia jest pomoc we właściwym stosowaniu tych regulacji prawnych.

H
O

TE
L 

PU
ŁA

W
SK

A
 R

ES
ID

EN
C

E 

verte 

 • Bartosz Mendyk | doktor nauk prawnych, inspektor ochrony danych w kilkunastu jednostkach, autor 
artykułów na temat ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej publikowanych 
w Dzienniku Gazecie Prawnej, Wspólnocie, autor dwóch książek z zakresu ochrony danych osobowych; 
Przeprowadził kilkaset szkoleń zarówno z zakresu ochrony danych osobowych jak i dostępu do informacji 
publicznej - do zalet szkolenia należy przystępny język i interakcja z uczestnikami.

SZKOLENIE PPRZEPROWADZI

 • 9.00-10.00 Przyjazd i rejestracja
 • 10.00-11.30 Szkolenie 
 • 11.30-11.45 Przerwa na kawę
 • 11.45-13.15 Szkolenie
 • 13.15-13.30 Przerwa na kawę
 • 13.30-15.00 Szkolenie
 • 15.00-16.00 Obiad

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA



 • Miejsce szkolenia: Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361.
 • Informacje o Hotelu Puławska Residence na stronie: www.pulawskaresidence.com.pl
 • Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom szkolenia: udział w szkoleniu, 

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, parking. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.
 • Ze względu na charakter szkolenia, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Zakwalifikowani 

uczestnicy otrzymają potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa (odmowa zawarcia 

Umowy) bez podania przyczyn i powiadomi o tym zgłaszającego uczestnictwo w terminie do 14 
dni od daty otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa 
a zgłaszający uczestnictwo dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

 • Kartę zgłoszenia udziału w  szkoleniu należy przesłać do 2.03.2020 r. w formie skanu, 
e-mailem lub faksem do Centrum Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
fax: 22 378 25 70

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jacek Szymczak
Prezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu

Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
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