Szanowni Państwo,
04.05.2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które dostosowują ustawę o kuratorach i ustawę o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie do przepisów RODO. Z jednej strony nowe regulacje uporządkowały chaos, jaki zaistniał po
wprowadzeniu w ubiegłym roku RODO, z drugiej strony stworzył kuratorom wiele wątpliwości, które należy rozwiać.
Proponujemy Państwu zatem organizację 4 -godzinnego szkolenia obejmującego najistotniejsze zagadnienia związane
ze zmianami kierowane do kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) w pionie karnym. W ramach kuratorskiej
służby sądowej działają również kuratorzy w pionie rodzinnym. To szkolenie, którego program dołączam dotyczy
kuratorów w pionie karnym ale oczywiście jest możliwość:
1. Poszerzenia zakresu szkolenia i dodania zagadnień dotyczących pionu kuratorów rodzinnych
2. Spersonalizowania szkolenia również dla kuratorów rodzinnych
3. Podziału tematyki na dwa szkolenia osobno dla kuratorów rodzinnych i osobno dla kuratorów z pionu karnego

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
dla kuratorów zawodowych i społecznych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych w służbie
kuratorskiej w Sądach Rejonowych z uwzględnieniem zagadnień związanych z udziałem w zespołach
interdyscyplinarnych i grupach roboczych („Niebieska Karta”)
PROGRAM (czas trwania szkolenia: ok. 4 godzin)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
III.

1.
2.

Wprowadzenie
Źródła prawa i ich hierarchia w zakresie ochrony danych osobowych związane z obszarem pracy kuratorów
sądowych
Cel ochrony danych osobowych wynikający z RODO i zasady przetwarzania danych osobowych a określone
przepisami prawa zadania realizowane przez kuratorów sądowych wykonywane w środowisku życia podopiecznych
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych w obszarze pracy kuratorów sądowych (w tym dane
dotyczące podopiecznych i dane innych osób, dane zwykłe i dane szczególnych kategorii tzw. dane wrażliwe)
Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów sądowych w stanie prawnym po nowelizacji ustawy
o kuratorach sądowych (tj. od 04.05.2019 r.)
Uprawnienia kuratorów sądowych w zakresie przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy
postępowanie i innych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podopiecznym
Udostępnianie danych osobowych podopiecznych kuratorom sądowym przez różnych Administratorów Danych
Osobowych
Prezes Sądu Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez kuratorów sądowych - obowiązki i
uprawnienia ADO (z uwzględnieniem obowiązku informacyjnego)
Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane w obszarze pracy kuratorów sądowych
Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów i pozostałych członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz grup roboczych w stanie prawnym po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tj. od 04.05.2019 r.)
Kategorie osób, których dane osobowe przetwarzają członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy robocze
- podział
Zakres uprawnień do przetwarzania poszczególnych danych osobowych przez członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zależności od kategorii osób, których dane te dotyczą
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3. Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji wytworzonej przy realizacji zadań objętych art. 9b ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i zakres tych uprawnień (w szczególności dostęp do informacji zawartych w
formularzu „Niebieska Karta”, protokołów z posiedzeń, notatek i dokumentów)
4. OPS Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup
roboczych - obowiązki i uprawnienia ADO (z uwzględnieniem obowiązku informacyjnego)
5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
IV.
Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów sądowych w obszarze działania w pionie karnym
Przetwarzanie danych osobowych przez kuratorów sądowych dla dorosłych w pionie karnym w ramach wykonywania
zadań w postępowaniu karnym rozpoznawczym (k.p.k.) i w postępowaniu karnym wykonawczym (k.k.w. i rozporządzenie
MS z 13.06.2016 r.) – ze szczególnym uwzględnieniem obszaru przeprowadzania wywiadu środowiskowego
V.
Zabezpieczenie danych osobowych i okres przechowywania dokumentów
VI.
Case study – omówienie przypadków w kontekście przepisów ochrony danych osobowych z praktyki
zawodowej kuratorów sądowych przedstawionych przez uczestników szkolenia.

PROWADZĄCA WARSZTAT
Monika Durowicz - radca prawny.
W roku 1997 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pisała pod kierunkiem
prof. Tadeusza Erecińskiego. Od roku 2000 jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie, w której ukończyła aplikację radcowską w roku 2004. Mecenas Monika Durowicz
specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych,
gospodarczego i handlowego. Jej pasją jest prawo medyczne i skomplikowane transakcje
handlowe oraz relacje właścicielskie w spółkach prawa handlowego. Z sukcesem skończyła
Podyplomowe Studia Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie
doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych
branż m.in. FMCG, bankowej i ubezpieczeniowej, turystycznej, budowlanej, elektronicznej, IT,
wydawniczej i reklamowej oraz sektora finansów publicznych. Ochroną danych osobowych
zajmuje się od początku istnienia tego obszaru prawa w Polsce tj. od 1997 r. W 2018 roku z sukcesem przeprowadzała
wdrożenie RODO w kilkunastu organizacjach zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Jest znakomitym,
doświadczonym procesualistą. Reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych,
gospodarczych w tym rejestrowych w KRS oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
TERMIN
Do uzgodnienia
WARTOŚĆ OFERTY
Nasza oferta poza częścią merytoryczną zawiera:
opracowanie, wydruk i dostawę skryptów dla uczestników (30 sztuk)
certyfikaty dla uczestników szkolenia
wynagrodzenie, dojazd, nocleg prelegenta
4 200 zł (szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT)
opcjonalnie za dodatkowym wynagrodzeniem: wynajęcie sali konferencyjnej wraz ze sprzętem i cateringiem
zamówionym wg. preferencji Klienta
Kontakt: Katarzyna Łasak, Firma PERSONALITIES, właściciel marki jednostki-budzetowe.pl
Tel. 696 312 232
k.lasak@personalities.pl
biuro@jednostki-budzetowe.pl
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