
 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

9 listopada 2017 r. 
Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43 - aula WSH 

 

 

8.20 – 9.00  

 Rejestracja uczestników +zgromadzenie wizytówek do Konkursu 

 Przywitanie przybyłych gości 

 Poczęstunek kawa/herbata 

9.00 – 9.15 

 

 

9.00 – 9.05 

Rozpoczęcie Konferencji, powitanie przybyłych gości 

osoba prowadząca Konferencję ze strony WSH 
 

9.05 – 9.15 

Wystąpienie J.M. Rektora Wyższej Szkoły Humanitas otwierające Konferencję 

J.M. Rektor WSH – prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk 



 

 

 

 

 

 

9.15 – 11.30  

 

9.15 – 10.00 

Ochrona Danych Osobowych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 24.05.2018 r. – 

dobre i złe praktyki 

Incydenty w zakresie ochrony danych osobowych mają i będą miały miejsce, niezależnie od zmian 

prawnych. Problematyka incydentów dotyczy zarówno formy papierowej przetwarzanych danych, jak 

i elektronicznej – systemy informatyczne, nośniki danych, poczta e-mail. O tym, jakie najczęściej 

popełniamy błędy w zakresie ochrony danych osobowych w szkołach placówkach oświatowych oraz jak 

się przed nimi chronić, opowie Ekspert. 

Ekspert: Joanna Krzykowska 

audytor bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001:2007 oraz ochrony danych osobowych 

w organizacjach, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), trener oraz konsultant i twórca 

dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie danych osobowych dla wielu dużych firm oraz Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w całej Polsce. 

10.00 – 10.45 

Reforma Ochrony Danych Osobowych – jak przygotować się na zmiany przepisów 

od 25 maja 2018 r. 

Przyjęcie Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych oznacza, że na terenie całej Unii 

Europejskiej w jednym akcie prawnym zostaną uregulowane kwestie związane z ochroną danych 

osobowych. Dzięki temu zostanie nie tylko uwspółcześniona ta dziedzina prawa, ale zostaną podniesione 

standardy ochrony danych osobowych. Wiąże się to przede wszystkim z poszerzeniem uprawnień 

podmiotów danych, rozbudowywaniem obowiązków informacyjnych, tworzeniem jasnych i przejrzystych 

komunikatów kierowanych do osób, których dane dotyczą. Czas, jaki został przewidziany na 

przygotowanie się do zmian kończy się 24 maja 2018 r. 

Ekspert: dr Dorota Fleszer 

prawnik, specjalista w zakresie przetwarzania informacji w administracji publicznej, Administrator 

Bezpieczeństwa Informacji, pracownik samorządowy, Z-ca Dyrektora Wydziału Administracji i Prawa 

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 

 

10.45 – 11.00              PRZERWA – poczęstunek kawa/herbata 

 

11.00 – 11.30 

PANEL DYSKUSYJNY z udziałem Ekspertów 

Uczestnicy: dr Dorota Fleszer, Joanna Krzykowska, dyrektorzy, ABI szkół partnerskich WSH 



 

 

 

 

 
 

 

11.30 – 13.15 

 

11.30 – 12.15 

Własność intelektualna i prawo do wizerunku w funkcjonowaniu szkoły 

Które instytucje prawa własności intelektualnej mogą w największym stopniu wiązać się 

z funkcjonowaniem szkoły? Odtwarzanie utworów podczas uroczystości szkolnych? Organizowanie 

konkursów? Wykorzystanie wizerunku uczniów i nauczycieli, a może kwestie związane z prowadzeniem 

zajęć technicznych, plastycznych, funkcjonowaniem biblioteki szkolnej, czy też prowadzeniem strony 

internetowej lub funpage’u szkoły. Wszystkie one zostaną omówione przez Eksperta. 

Ekspert: dr Tomasz SZEWC 

adiunkt Politechniki Śląskiej (w trakcie procedury habilitacyjnej), specjalista z zakresu własności 

intelektualnej, prawa ochrony danych osobowych, a także prawa administracyjnego i prawa 

samorządowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielu komentarzy, monografii, 

skryptów i artykułów naukowych. Wysoko oceniany za życzliwość, sprawiedliwość i jasne przekazywanie 

wiedzy 

 

12.15 – 12.45              PRZERWA – poczęstunek kawa/herbata, LUNCH 

 

12.45 – 13.15 

PANEL DYSKUSYJNY z udziałem Eksperta 

Uczestnicy: dr Tomasz Szewc, Krzysztof Korzeniecki - Kierownik Działu Promocji WSH, dyrektorzy, rodzice 

uczniów szkół partnerskich WSH 

 

13.15 – 14.00 

 

13.15 – 13.30 

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Sieci Współpracy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas 

nowych szkół partnerskich 

13.30 – 14.00 

 Podsumowanie konferencji 

 Tradycyjna niespodzianka muzyczna  

 Konkurs wizytówkowy - losowanie nagród 

 Wręczenie certyfikatów 

 Zakończenie Konferencji 

 

Kontakt do organizatora 
Dział Szkoleń WSH, tel.: 32 363 12 03; 660 719 093; e-mail: szkolenia@humanitas.edu.pl 

Agata Piątkowska, e-mail: agata.piatkowska@humanitas.edu.pl 
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