STOSOWANIE RODO
W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
NA PRZYKŁADACH DECYZJI PUODO
– STAN PRAWNY MAJ 2022 –
I.

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

II.

Zasady przetwarzania danych osobowych.

III.

Podstawy przetwarzania danych osobowych.

IV.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

-

Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania.

-

Prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych.

-

Prawo do bycia zapomnianym.

V.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych i udostępnienie danych
osobowych.

VI.

Dokumentowanie przetwarzania danych osobowych.

VII. Naruszenia ochrony danych osobowych.
VIII. Odpowiedzialność
osobowych.
IX.

Przegląd decyzji
mieszkaniowych:

Spółdzielni
PUODO

jako

wydanych

Administratora
w

sprawach

danych

spółdzielni

-

udostępnienie danych osobowych na liście lokatorów

-

udostępnienie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osoby
ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

-

upublicznienie przez spółdzielnię mieszkaniową kserokopii obwieszczenia o licytacji
komorniczej mieszkania

-

udostępnienie informacji o wysokości opłat.

X.

Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prelegent:
Pani Magdalena Druzic- radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną

przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2965,
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada
bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży
budowlanej, usługowej oraz IT. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek,
ochronie danych osobowych, prowadzeniu sporów sądowych oraz sądowym
odzyskiwaniu należności.

WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI.
DOSTĘPNE NARZĘDZIA: CZAT oraz ZADAJ PYTANIE
w wiadomości prywatnej do prelegenta

Termin szkolenia: 30.05.22, godz. 9.00 – 13.30
Cena: 299 zł + VAT/os.
PRZY ZAKUPIE DRUGIEGO I KAŻDEGO KOLEJNEGO DOSTĘPU RABAT 50%!!!

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online:
CLICKMEETING
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia oraz autorskie materiały szkoleniowe
(w formie pdf –przesłane mailem w dniu szkolenia). Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem
zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w
szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem
szkolenia.
Formy zgłaszania uczestnictwa - elektronicznie poprzez formularz na stronie.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją
postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają
dostęp do czatu, na kto rym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i
komputer z głośnikiem.
UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem
jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online
mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

