
 
Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO.  

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa. 

 

OPIS SZKOLENIA 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC oraz Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

oraz pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020   

 

Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO.  

Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa 

Data i czas    26.07.2018 r. (czwartek) 

godz.: 09:30-16:45 

Miejsce szkolenia: Bochnia, 

dokładna lokalizacja zostanie podana w późniejszym 

terminie. 
 

Termin zapisów: Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 lipca (piątek) 

do godz. 12:00 

Adresaci szkolenia: Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych z 

Małopolski 

Kryteria rekrutacji Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie 
 

Cel kształcenia: rozwój potencjału  przedstawicieli/ek małopolskich NGO w procesie 

stanowienia prawa w Polsce  

 

Zakres szkolenia (wszelkie prawa zastrzeżone):  

 zakres zmian w nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie 

UE i Rady tzw. RODO;  

 zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych;  

 zasady przetwarzania danych osobowych w ngo;  

 proces legislacji i wdrożenia przepisów Rozporządzenia RODO. 

 

Organizator zapewnia bezpłatnie:  

- materiały szkoleniowe 

- catering 

- zwrot kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach).  

Organizator nie zapewnia kosztów zakwaterowania.  



 
Osoby zgłaszające się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna 

NGO” muszą złożyć w wersji papierowej (Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. 

Żułowska 51, 31-436 Kraków)  i/lub elektronicznej (ngo@kolping.pl) poniższe dokumenty: 

 

 Zgłoszenie na szkolenie  

oraz  - /dokumenty - dostępne na stronie www.partycypacjango.kolping.pl w zakładce 

dokumenty/ 

 Regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy  

 Formularz_Załacznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych  

 Formularz_Załącznik_nr_2_ankieta  

 Regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja  

 

Prosimy o podanie w tytule maila tematu szkolenia 

 

Organizator:  

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC 

Ul. Zakopiańska 2a/2, 30-418 Kraków 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51  

31-436 Kraków  

tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00) 

 

Zapraszamy! 

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. 

http://www.partycypacjango.kolping.pl/

