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Gościem honorowym będzie
Dr MACIEJ KAWECKI 

– Koordynator krajowej reformy ochrony 
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oDPoWIEMy M.In. nA PytAnIA:
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 MACIEJ KAWECKI
doktor nauk prawnych. adwokat. Kieruje de-
partamentem zarządzania danymi w minister-

stwie cyfryzacji koordynując krajową reformę ochrony danych 
osobowych. celem reformy jest wdrożenie do polskiego po-
rządku prawnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych 
osobowych (rodo), poprzez zaprojektowanie nowej ustawy 
o ochronie danych osobowych oraz zmianę ponad 130 przepi-
sów sektorowych. w latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie 
Politycznym ministra cyfryzacji. absolwent wydziału Prawa 
i administracji uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na 
którym w 2016 r. obronił pracę doktorską nt. unijnej refor-
my ochrony danych osobowych. studiował również na uni-
wersytecie w sztokholmie oraz uniwersytecie J.w. Goethego 
we frankfurcie nad menem. w latach 2015-2016 zatrudniony  
w biurze Generalnego inspektora ochrony danych osobo-
wych, gdzie odpowiadał za prowadzenie współpracy międzyna-
rodowej. autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeń-
stwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych 
oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu pra-
wa nowych technologii. w 2016 r. uzyskał wpis na listę adwo-
kacką w okręgowej radzie adwokackiej w Krakowie – z uwagi 
na pełnioną funkcję nie wykonuje zawodu. 

 MIChAł ChoDorEK
adwokat KrK Kieszkowska rutkowska Kolasiński 
specjalizuje się w ochronie danych osobowych, 

prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commer-
ce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych) a także w 
prawie nieuczciwej konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje 
ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów prze-
twarzania danych osobowych, jak również doradztwo przy 
transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, re-
prezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych 
dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów 
nieuczciwej konkurencji. absolwent wydziału Prawa i admi-
nistracji uniwersytetu warszawskiego oraz british law cen-
tre, prowadzonego wspólnie przez uniwersytet warszawski  
i university of cambridge. 

 Dr hab. MArEK  
    ŚWIErCzyńsKI
adwokat KrK Kieszkowska rutkowska Kolasiński 

doradza przedsiębiorcom w zakresie danych osobowych, prawa 
własności intelektualnej, handlu elektronicznego, prawa farma-
ceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. wie-
loletni współpracownik kancelarii prawnej baker & mcKenzie, 
wcześniej pracował w kancelarii prawnej Traple Konarski Pod-
recki, pełniąc rolę dyrektora oddziału warszawskiego. ekspert 
rady europy w zakresie dowodów elektronicznych. od stycznia 
2013 r. do stycznia 2014 r. pracował w szwajcarii pełniąc funk-
cję legal director africa, s-africa, israel dla międzynarodowej 
korporacji farmaceutycznej. członek sekcji prawa własności in-
telektualnej instytutu allerhanda. Pełni funkcję arbitra w sądzie 
Polubownym ds. domen internetowych.absolwent wydziału 
Prawa i administracji uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego w Katedrze Prawa cywilnego i Prawa Prywatnego między-
narodowego wPia uKsw. autor licznych publikacji naukowych.

 WoJCIECh DzIoMDzIorA
radca prawny, counsel w kancelarii domański 
zakrzewski Palinka. 

specjalista prawa autorskiego, mediów, telekomunikacji, no-
wych technologii, rynków regulowanych oraz ochrony danych 
osobowych i informacji. doradza firmom z różnych branż  
w zakresie wdrażania systemów iT, cyber compliance, zarządza-
nia i ochrony informacji oraz własnością intelektualną. wspiera 
przedsiębiorców, szczególnie z branży mediów, telekomunika-
cji, iT i gospodarki elektronicznej w procesach regulacyjnych 
(reprezentacja przed uKe, KrriT, uoKiK) oraz legislacyjnych. 
w latach 2006-2007 był członkiem KrriT. wcześniej pracował 
w TVn, w mKidn, gdzie był dyrektorem departamentu Praw-
nego oraz w Kancelarii Prezesa rady ministrów. Po odejściu  
z KrriT pracował m.in. w orange Polska, gdzie sprawował wy-
sokie funkcje menadżerskie. 
Jest arbitrem Komisji Prawa autorskiego, pełnomocnikiem  
zarządu Polskiej izby informatyki i Telekomunikacji ds. ochro-
ny danych osobowych oraz członkiem rady Konsultacyjnej  
Polskiej izby Komunikacji elektronicznej.

 toMAsz DobKoWsKI
Prezes zarządu, audytel s.a. audytor z bogatym 
doświadczeniem w zakresie audytów w obszarze 

informatyki, zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony 
i zabezpieczenia danych osobowych w systemach iT, oraz za-
pewnieniem ciągłości działania. Prowadził m. in. projekt oceny 
zgodności 250 systemów informatycznych z wymogami usta-
wy o ochronie danych osobowych. członek stowarzyszenia 
isaca, certyfikowany audytor cisa (audytor systemów in-
formatycznych) oraz audytor wiodący bs 7799-2 (iso 27001). 

 DArIA Worgut-JAgnIEżA
lead data Privacy specialist, audytel s.a.  
od ponad 10 lat kieruje projektami audytowymi 

i doradczymi w obszarze ochrony danych osobowych oraz bez-
pieczeństwa informacji. Pełni rolę administratora bezpieczeń-
stwa informacji dla najważniejszych klientów audytela, w tym  
w wielu międzynarodowych korporacjach. Posiada certyfikat 
auditora wewnętrznego iso 27001, managera ryzyka iso 
31000 oraz iso 27005.
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09:30 – 09:50 rejestracja 

09:50 – 10:00 otwarcie Konferencji

AnDrzEJ gAntnEr 
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu  
Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

10:00 – 10:30 rodo wprowadZenie  
 – wZmocnienie prawa do  
 ochrony danych osobowych

Dr MACIEJ KAWECKI  
Adwokat  
Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Danymi 
Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych 
Ministerstwo Cyfryzacji

10:30 – 11:00 rosZcZenia cywilno-prawne  
 Z tytułu narusZenia danych  
 osobowych

Dr MACIEJ KAWECKI  
Adwokat 
Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Danymi  
Ministerstwo Cyfryzacji 

11:00 – 11:10  dysKusja

11:10 – 11:30 prZerwa 

11:30 – 11:45 ZnacZenie nowych definicji  
 rodo dla prZetwarZania  
 danych prZedsiębiorców  
 Z branŻy fcmg

11:45 – 12:00 profilowanie według  
 najnowsZych wytycZnych

Dr hab. MArEK ŚWIErCzyńsKI (prof. uKsW) 
Adwokat 
Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

12:00 – 12:20 sanKcje – naKładanie Kar  
 administracyjnych Zgodnie  
 Z wytycZnymi

MIChAł ChoDorEK  
Adwokat 
Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński 

12:20 – 12:30 dysKusja

12:30 – 12:45 prZerwa 

12:45 – 13:30 preZes urZędu ochrony danych  
 osobowych – nowy organ  
 ochrony danych i jego  
 Kompetencje

 dobre praktyki wykorzystywania danych  
 osobowych

WoJCIECh DzIoMDzIorA  
Radca prawny 
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka 

13:30 – 14.00 wdroŻenie systemu danych  
 osobowych oraZ modele  
 funKcjonowania iod i jego  
 Zadania

 lokalne wyzwania w globalnym systemie  
 wdrażania rodo 

DArIA Worgut-JAgnIEżA 
Audytel S.A.

14:00 – 15:00 lunch

15:00 - 15:30 notyfiKacja o incydentach  
 narusZenia beZpiecZeństwa  
 danych w świetle nowych  
 wytycZnych 

MIChAł ChoDorEK  
Adwokat 
Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

15:30 – 15:50 beZpiecZeństwo  
 i funKcjonalność systemów it  
 – wymagania rodo

toMAsz DobKoWsKI 
Audytel S.A.

15:50 – 16:00 dysKusja

16:00 – 16:10 ZaKońcZenie Konferencji
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Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji pt. „Wpływ nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (ROdO) na działalność przedsiębiorców z branży spożywczej”, która odbędzie się w dniu 29 listopada 
2017 r., w biurowcu Oxford Tower w Warszawie. Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT, na podstawie danych 
zawartych w niniejszym formularzu. 

Wybieram następujący typ uczestnictwa (prosimy zaznaczyć krzyżykiem)

 pracownik firmy lub organizacji członkowskiej pFpŻ zp              cena:  0 zł + 23% VaT
    (udział bezpłatny dla dwóch przedstawicieli)

 pracownik firmy lub organizacji nie będącej członkiem pFpŻ zp cena: 350 zł + 23% VaT

 prenumerator kwartalnika „Food-Lex”   cena: 300 zł + 23% VaT

przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy pFpŻ zp, a podmiotem deklarują-
cym udział w Konferencji. Wynikająca z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VaT na rachunek:  
53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, polska Federacja producentów Żywności związek 
pracodawców, ul. chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie do 
działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego, a w szczególności do zawarcia umowy z pFpŻ zp.

Imię i nazwisko uczestnika

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Dane zgłaszającego potrzebne do wystawienia faktury VaT

Nazwa podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

adres podmiotu zgłaszającego

..................................................................................................................................

Nip podmiotu zgłaszającego ....................................................................................

Dane kontaktowe:

Telefon: .........................Fax: .........................email: ................................................

W przypadku przesłania zgłoszenia do dnia 24.11.2017r. i nie dokonania wpłaty 
przed 24.11.2017r., koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 300 zł + 23% VaT. 
zasada ta nie obowiązuje firm i organizacji członkowskich pFpŻ zp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przed 24.11.2017r., zgła-
szający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 
150 zł + 23% VaT. W przypadku rezygnacji po 24.11.2017r., zgłaszający zo-
bowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.

W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pismnej rezygnacji 
z uczestnictwa w Konferencji, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnej 
kwoty należności wynikającej z przesłanego zgłoszenia.

Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w Konferencji.

Możliwa jest zamiana osoby zgłaszonej do udziału w Konferencji na wniosek 
zgłaszającego.

pFpŻ zp zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca konferencji  
(w obrębie Warszawy) w sposób nie zmieniający wartości merytorycznej Kon-
ferencji.

pFpŻ zp zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany jej ter-
minu.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i zo-
bowiązujemy się do zapłaty całości kwoty wynikającej z niniejszego 
zgłoszenia.

polska Federacja producentów Żywności związek pracodawców z siedzibą  
w Warszawie, ul. chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa wpisana jest do Krajowego  
Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, Xii Wydział  
gospodarczy pod nr. 0000313586, Nip 7010173579, RegON 141761215 Data, pieczątka i czytelny podpis osoby upoważnionej

FORMulARZ ZgłOsZENiOWy

Prosimy wypełnić i odesłać najpóźniej do 24 listopada 2017 r.
fax: (48 22) 830 70 56, email: m.jonczak@pfpz.pl


