
 

 

OPIS SZKOLENIA 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek 
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pt. NGO-AS= Nowa Generacja 
Organizacji – Aktywne i Skuteczne w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich w okresie 01.05.2018- 31.12.2019 

Tytuł szkolenia: RODO w praktyce działalności organizacji pozarządowych 

Korzyści dla 
organizacji: 

Szkolenie realizowane w formie wykładu i warsztatów, umożliwi 

uczestnikom nabycie teoretycznej wiedzy o nowych zasadach ochrony 

danych osobowych oraz pozwoli przygotować w praktyce dokumenty 

związane z działalnością NGO, spełniające wymogi RODO.  

Data i czas 
szkolenia:     

25 października 2018 r.; godz. 9.00-16.15 (8 godz. szkoleniowych) 

Miejsce 
szkolenia: 

Siedziba Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce,  
ul. Żułowska 51, Kraków 

Termin zapisów: do 23 października do godz. 16.00 

Adresaci 
szkolenia: 

Szkolenie skierowane do: członków, wolontariuszy lub pracowników/ 
współpracowników małopolskich organizacji pozarządowych  
O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje miejsce 
zamieszkania reprezentanta organizacji pozarządowej na terenie woj. 
małopolskiego lub reprezentowanie organizacji pozarządowej 
posiadających siedzibę na terenie woj. małopolskiego. 

Szkolenie kończy się testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie certyfikatu. 

Organizator zapewnia bezpłatne: 
-  materiały szkoleniowe,  
-  catering. 

 
Cel szkolenia:  
Nabycie wiedzy teoretycznej o nowych zasadach ochrony danych osobowych oraz nabycie 
umiejętności przygotowania dokumentów związanych z działalnością NGO, spełniających 
wymogi RODO. 
 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Diagnoza organizacji pozarządowej pod kątem RODO – analiza ryzyka naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych. 

Jak przeprowadzić analizę ryzyka w organizacji pozarządowej, tak aby sprostać 
oczekiwaniom ustawy RODO? Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia analizy 
ryzyka w NGO. Kiedy musimy sporządzić analizę ryzyka dla naszej organizacji. 



 

 

2. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników na gruncie RODO. 

3. RODO w projektach realizowanych przez NGO. Nowe obowiązki 
organizacji pozarządowych. 

4. Klauzule informacyjne. Co powinny zawierać, jak je sporządzić, elementy obligatoryjne 
klauzul informacyjnych w kontekście RODO. 

Trenerka: dr Anna Konopacka – doktor nauk prawnych, adwokat, prowadzi własną 
kancelarię adwokacką. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003 r. Przez 13 lat 
pracowała w różnych kancelariach adwokackich i radcowskich. Od 2004 r. współpracuje 
z organizacjami pozarządowymi, wspierając od strony prawnej ich tworzenie, organizację 
i bieżącą działalność – szkoli, udziela porad prawnych i doskonali swój warsztat zawodowy. 
Autorka i współautorka licznych publikacji i szkoleń nt. tworzenia i działania organizacji 
pozarządowych oraz prawa cywilnego, prawa pracy; w tym prawa antydyskryminacyjnego 
i prawa rodzinnego. 

 

Koszt szkolenia: bezpłatne! 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zgłoszenia: 

Anna Wiśniewska 
tel.: +48 12 418 77 61 
e-mail: : AWisniewska@kolping.pl  
 
 

Organizator:   

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  
ul. Żułowska 51 
31-436 Kraków 
tel. 12 418 77 77 
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