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P R O G R A M

Krakowska Izba Adwokacka Komisja Doskonalenia Zawodowego NRA

10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji
 

Sesja I Jak RODO wpłynie na wykonywanie 
 zawodu adwokata?
 moderator: adw. dr Paweł Litwiński

10:20 – 10:50 adw. dr Maciej Kawecki* 
 RODO i sektorowe przepisy o ochronie danych 

osobowych z punktu widzenia legislacyjnego
10:50 – 11:40 adw. dr Grzegorz Sibiga 
 Status prawny i obowiązki adwokata związane 

z przetwarzaniem danych osobowych

11:40 – 12:30 dyr. Bogusława Pilc 
 Kontrola przestrzegania przepisów RODO
12:30 – 12:45 Przerwa na kawę

Sesja II Na RODO ochrona danych osobowych się 
nie kończy. Jakie znaczenie ma dyrektywa 
policyjna dla adwokata?

 moderator: adw. prof. Agnieszka Grzelak

12:45 – 14:30 PANEL DYSKUSYJNY
 ekspert: adw. prof. Agnieszka Grzelak
 ekspert: adw. Wojciech Klicki
 ekspert: dr Barbara Grabowska-Moroz
      14:30 Zakończenie konferencji

Budynek 
Wydziału Prawa 

i Administracji UJ, 
ul. Krupnicza 33A 

w Krakowie

RODO w praktyce kancelarii 
adwokackiej i wdrożenie 

dyrektywy policyjnej

KOSZT UCZESTNICTWA  Adwokaci – bezpłatnie**  Osoby spoza Adwokatury – 150 zł (płatne na rachunek ORA).
Rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy strony internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie:

https://adwokatura.krakow.pl
Administratorem danych osobowych uczestników konferencji jest Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, ul. Batorego 17. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia udziału w konferencji (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych 
interesów administratora danych w postaci konieczności odpowiedniego zorganizowania konferencji). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia konferencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ew. 
roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wziąć udział w konferencji. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Krakowska Izba Adwokacka ze szkolenia przeprowadzi transmisję on-line w serwisie i DeA – szczegóły na stronie https://adwokatura.krakow.pl 

Konferencja zaliczana do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów – uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. i obejmuje 6 punktów szkoleniowych 

* Wystąpienie dr. Macieja Kaweckiego ma charakter nieodpłatny.
** W przypadku dokonania rejestracji na konferencję i niestawienia się na nią, adwokaci obciążeni zostają kosztem uczestnictwa w kwocie 150 zł.


