31 sierpnia 2020 r.

Po raz pierwszy w historii Konwentu Ochrony Danych i Informacji debaty
komentatorskie i realizacja wydarzenia ON-LINE
Przed nami IX edycja Konwentu Ochrony Danych i Informacji 2020, który odbędzie się
7 października w formie konferencji ON-LINE. Uczestnicy spotkają się z zaproszonymi gośćmi ze

świata nauki, administracji i biznesu zajmującymi się ochroną danych i bezpieczeństwem
informacji, by zgłębić wiedzę na temat stosowania RODO1 w praktyce, a także zastanowić
się na tym, co zaktualizować w obowiązującym od dwóch lat prawie o ochronie danych
osobowych oraz poznać najnowsze trendy w cyberbezpieczeństwie. Poza dobrze już
znanymi warsztatami #DataProtectionMixer, po raz pierwszy w historii Konwentu odbędzie
się debata redaktorów i autorów komentarzy do RODO oraz debata ekspertów z zakresu
bezpieczeństwa informacji.

7 października odbędzie się IX Konwent Ochrony Danych i Informacji organizowany przez
Lubasz i Wspólnicy – Kancelarię Radców Prawnych oraz spółkę audytorską FORSAFE. To kluczowe dla
branży ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w Polsce, które jest doceniane przez uczestników.
W tym roku Konwent będzie przeprowadzony w całości w formule online. Zaproszeni prelegenci –

1

RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczęło być
stosowane 25 maja 2018 r.
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przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji skupią się na zagadnieniach związanych z „RODO
w praktyce, czyli ochroną danych osobowych na co dzień”.

IX edycja Konwentu ODO jest wyjątkowa nie tylko ze względu na wprowadzone debaty, ale
również na czas, w jakim się odbędzie. Stawiając na bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz
zaproszonych gości, Organizatorzy przekształcili formułę wydarzenia i zadecydowali o jego
przeprowadzeniu w formie konferencji ON-LINE.

Wydarzenie podzielone będzie na dwie części – wykładową oraz warsztatową. Część
wykładowa obejmuje dwa panele eksperckie, podczas których zaproszeni goście wygłoszą prelekcje,
a ich wystąpienia zostaną zakończone – debatami ekspertów:
•

panel nr 1 „RODO po dwóch latach – co zmienić w komentarzach?” o tym rozmawiać będą:

dr Edyta Bielak-Jomaa, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, dr Paweł
Litwiński i dr Dominik Lubasz – który poprowadzi dyskusję.
•

panel nr 2 „RODOpraktycy o bezpieczeństwie” na ten temat będą debatować:

Sebastian Burgemejster, Krzysztof Kozłowski, Aleksander P. Czarnowski, Michał Sajdak i przewodzący
debatą – Piotr Kawczyński.

Część warsztatowa to sesje „stolikowe”, czyli #DataProtectionMixer, podczas którego
uczestnicy spotkają się w małych grupach w 10 różnych pokojach webinarowych z możliwością
rozmowy (jak podczas wideokonferencji). Eksperci prowadzący warsztaty skupią się na praktycznych
aspektach takich zagadnień jak m.in.
•

Audyt zgodności z RODO – dobre praktyki – Piotr Kawczyński

•

Bezpieczne programowanie: jak tworzyć systemy i aplikacje zgodne z RODO w chmurze –
Aleksander P. Czarnkowski

•

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji – Krzysztof Kozłowski

•

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw – podejście praktyczne – Sebastian
Burgemejster

•

Weryfikacja podmiotu przetwarzającego w sektorze publicznym – dr Marlena Sakowska-Baryła

•

Formalizm czy odformalizowanie ochrony danych osobowych? Doświadczenia pierwszych lat
stosowania RODO – dr Dominik Lubasz

•

Obsługa naruszeń bezpieczeństwa – dr Paweł Litwiński

•

Pełnienie funkcji IOD w organizacjach – Maciej Byczkowski oraz Mariola Więckowska
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Uczestnicy mogą wziąć udziału w dwóch takich sesjach trwających po 45 min. To rozwiązanie
daje możliwość bezpośredniego kontaktu z prelegentem, żywej wymiany poglądów, a także
skonfrontowania teorii z praktyką i zdobycia cennej wiedzy.

Co o samym wydarzeniu mówią jego Organizatorzy?
„Rok 2020 jest wyjątkowy z wielu względów – wraz z pandemią przyniósł bowiem nowe
wyzwania związane ze zdalną organizacją pracy i większym naciskiem na zabezpieczanie danych,
których wycieki w ostatnim czasie są obserwowane na coraz większą skalę. Tegoroczna edycja
Konwentu będzie znakomitą okazją do podsumowania aktualnego podejścia do cyberbezpieczeństwa.
Chcemy zabudować nową świadomość wśród Uczestników Konwentu ODO nt. ważności audytu strony
trzeciej oraz konieczności analizowania ryzyka. Na tym jednak nie koniec. To właśnie nowe technologie,
intuicyjne i zwinne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji, popularyzacja tematyki
Security Awarness oraz czynnik ludzki w budowaniu systemu i całej kultury bezpieczeństwa
w organizacjach staną się główną osią wykładów

i debaty ekspertów „RODOpraktycy

o bezpieczeństwie” w drugiej części wydarzenia, na którą już teraz serdecznie wszystkich zapraszam”
– mówi współorganizator Konwentu, Piotr Kawczyński, FORSAFE Sp. z o.o.

„Rok 2020 to również dobry czas na podsumowania pierwszych dwóch lat stosowania RODO.
Temu ma służyć m.in. debata komentatorska, w trakcie której, w pełnym gronie redaktorów
dostępnych na rynku wydawniczym w Polsce komentarzy do RODO, rozmawiać będziemy o tym, czy
zaprezentowane przez nas w komentarzach poglądy wytrzymały próbę czasu, czy też powinniśmy je
zrewidować, uwzględniając kształtującą się linię orzeczniczą organów i sądów. Będzie również czas na
ocenę skuteczności rozporządzenia, w szczególności realizacji określonych przez prawodawcę unijnego
celów” – wskazuje dr Dominik Lubasz, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE TRWA DO 18 września 2020 r. Dostępna jest pod linkiem:
https://konwentodo.pl/rejestracja/. Po tej dacie dla zarejestrowanych uczestników zostaną otwarte
zapisy na warsztaty tematyczne. Uczestnicy po wydarzeniu otrzymają dostęp do nagrań wystąpień
oraz udostępnionych przez Prelegentów prezentacji i materiałów wykorzystanych w trakcie wykładów.

Więcej informacji:
Strona WWW: https://konwentodo.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/KonwentOchronyDanychiInformacji/
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Materiały dodatkowe:
•

Rozmowa z Sebastianem Burgemajstrem: https://vimeo.com/440646561

•

Rozmowa z Michałem Sajdakiem: https://vimeo.com/442331408

•

Rozmowa z Krzysztofem Kozłowskim: https://vimeo.com/445514487

•

Rozmowa z dr Marleną Sakowską-Baryłą: https://vimeo.com/449624071

•

Rozmowa z dr. Pawłem Litwińskim: https://vimeo.com/449611825

•

Rozmowa z dr Edytą Bielak-Jomaa: https://vimeo.com/456503040

Zdjęcia z poprzednich edycji: https://konwentodo.pl/galeria/
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