
  

  

  

  

  

  

  

  

Wrocław, 

dnia 26 Października 2021 r.  

  

Harmonogram zajęć  

Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych  

rok akademicki 2021/2022 (semestr I)  

  

  

Sobota: 13.11.2021 r.  

  

09:00 – 10:00 () – Otwarcie studiów sprawy organizacyjne   

  

10:15 – 11:45 (2h) – Status informacyjny jednostki – ochrona danych 

osobowych a uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i 

otwierania danych publicznych) / wykład (prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)  

12:00 – 13:30 (2h) – Status informacyjny jednostki – ochrona danych 

osobowych a uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i 

otwierania danych publicznych) /wykład (prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)  

13:45 – 15:15 (2h) – Zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu 

praktycznym (dopuszczalny zakres swobody interpretacyjnej 

administratora – reguły ogólne) / wykład (dr Krzysztof Wygoda)  

  

Niedziela: 14.11.2021 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu 

praktycznym (dopuszczalny zakres swobody interpretacyjnej 

administratora – reguły ogólne) / wykład dr Krzysztof Wygoda   

11:15 – 12:45 (2h) – Status i zadania IOD w świetle RODO i standardów 

polskich (model i praktyka funkcjonowania z punktu widzenia relacji z 

administratorem i PUODO) / warsztaty (dr Krzysztof Wygoda)  

13:00 – 14:30 (2h) – Status i zadania IOD w świetle RODO i standardów 

polskich (model i praktyka funkcjonowania z punktu widzenia relacji z 

administratorem i PUODO) / warsztaty (dr Krzysztof Wygoda)  

  

  

  

Sobota: 27.11.2021 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Praktyka funkcjonowania Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych / wykład dr Urszula Góral (Dyrektor Departamentu 

Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO)  

11:15 – 12:45 (2h) – Praktyka funkcjonowania Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych / wykład dr Urszula Góral (Dyrektor Departamentu 

Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO)  

13:00 – 15:15 (3h) – Praktyka funkcjonowania Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych / warsztaty dr Urszula Góral (Dyrektor Departamentu 

Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO)  

  

Niedziela: 28.11.2021 r.  



  

09:30 – 11:00 (2h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

11:15 – 12:45 (2h) – Status informacyjny jednostki – ochrona danych 

osobowych a uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i 

otwierania danych publicznych) / wykład (prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)  

13:00 – 14:30 (2h) – Status informacyjny jednostki – ochrona danych 

osobowych a uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i 

otwierania danych publicznych) / wykład (prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)  

  

  

  

  

Sobota: 11.12.2021 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Międzynarodowe aspekty przetwarzania danych 

osobowych a realizacja wybranych praw osób, których dane dotyczą 

(transfery danych do państw trzecich, współpraca międzynarodowa w 

zakresie ochrony danych osobowych) / wykład    
(adwokat dr Paweł Litwiński)  

11:15 – 12:45 (2h) Międzynarodowe aspekty przetwarzania danych 

osobowych a realizacja wybranych praw osób, których dane dotyczą 

(transfery danych do państw trzecich, współpraca międzynarodowa w 

zakresie ochrony danych osobowych) / wykład    
(adwokat dr Paweł Litwiński)  

13:00 – 14:30 (2h) – Realizacja praw podmiotu danych na podstawie 

RODO – aspekty materialnoprawne / wykład (dr Justyna Węgrzyn)  

  

Niedziela: 12.12.2021 r.  

  

09:30 – 11:45 (3h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

12:00 – 13:30 (2h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

13.45 – 15.15 (2h) – Metodyka szacowania ryzyka (wykorzystanie 

wzorców ISO) / wykład (mgr inż. Tomasz Radziszewski)  

  

  

  

Sobota: 8.01.2022 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Międzynarodowe aspekty przetwarzania danych 

osobowych a realizacja wybranych praw osób, których dane dotyczą 

(transfery danych do państw trzecich, współpraca międzynarodowa w 

zakresie ochrony danych osobowych) / wykład    
(adwokat dr Paweł Litwiński)  

11:15 – 12:45 (2h) – Międzynarodowe aspekty przetwarzania danych 

osobowych a realizacja wybranych praw osób, których dane dotyczą 

(transfery danych do państw trzecich, współpraca międzynarodowa w 

zakresie ochrony danych osobowych) / wykład    
(adwokat dr Paweł Litwiński)  

13.00 – 14.45 2h) – Metodyka szacowania ryzyka (wykorzystanie wzorców 

ISO) / wykład (mgr inż. Tomasz Radziszewski)  

  

Niedziela: 9.01.2022 r.  

  



09:30 – 11:45 (3h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

12:00 – 13:30 (2h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

  

  

  

  

  

  

Sobota: 22.01.2022 r.   

  

09:30 – 11:45 (3h) – Zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu 

praktycznym (dopuszczalny zakres swobody interpretacyjnej 

administratora na gruncie prawa pracy) / warsztaty (radca prawny dr 

Dominika Dörre – Kolasa)  

12:00 – 14:15 (3h) – Zasady przetwarzania danych osobowych w ujęciu 

praktycznym (dopuszczalny zakres swobody interpretacyjnej 

administratora na gruncie prawa pracy) / warsztaty (radca prawny dr 

Dominika Dörre – Kolasa)  

  

  

Niedziela: 23.01.2022 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

11:15 – 12:45 (2h) – Ochrona danych osobowych w świetle orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości UE / warsztaty (prof. dr hab. Dariusz Adamski)  

13:00 – 14:30 (2h) – Realizacja praw podmiotu danych na podstawie 

RODO – aspekty materialnoprawne / wykład (dr Justyna Węgrzyn)  

  

  

  

  

Sobota: 12.02.2022 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Realizacja uprawnień podmiotu danych w kontekście 

postępowań skargowych, prawo do sprzeciwu / wykład (adwokat dr Paweł 

Litwiński)  

11:15 – 12:45 (2h) – Realizacja uprawnień podmiotu danych w kontekście 

postępowań skargowych, prawo do sprzeciwu / wykład (adwokat dr Paweł 

Litwiński)  

13.00 – 14.30 (2h) – Metodyka szacowania ryzyka (wykorzystanie 

wzorców ISO) / wykład (mgr inż. Tomasz Radziszewski)  

  

Niedziela: 13.02.2022 r.  

  

09:30 – 11:00 (2h) – Realizacja praw podmiotu danych na podstawie 

RODO – aspekty materialnoprawne / warsztaty (dr Krzysztof Wygoda)  

11:15 – 12:45 (2h) – Realizacja praw podmiotu danych na podstawie 

RODO – aspekty materialnoprawne / warsztaty (dr Krzysztof Wygoda)  

13:00 – 15:15 (3h) – Krajowa recepcja Dyrektywy (UE) 2016/680 z dnia 

27 kwietnia 2016 r.  (RODO a „Dyrektywa policyjna”) / wykład (dr 

Krzysztof Wygoda)  

  

  

  



Sobota: 19.02.2022 r.   

  

09:30 – 11:00 (2h) – Realizacja uprawnień podmiotu danych w kontekście 

postępowań skargowych, prawo do sprzeciwu / wykład (dr Krzysztof 

Wygoda)  

11:15 – 12:45 (2h) – Realizacja uprawnień podmiotu danych w kontekście 

postępowań skargowych, prawo do sprzeciwu / wykład (dr Krzysztof 

Wygoda)  

13:00 – 14:30 (2h) – Status informacyjny jednostki – ochrona danych 

osobowych a uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i 

otwierania danych publicznych) /wykład (prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)   

14:45 – 16:15 (2h) – Status informacyjny jednostki – ochrona danych 

osobowych a uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i 

otwierania danych publicznych) / wykład (prof. dr hab. Mariusz Jabłoński)  
 

  

Niedziela: 20.02.2021 r.  

  

09:30 – 11:45 (3h) – Praktyczno-prawne aspekty obrotu bazami danych 

(z uwzględnieniem sprzedaży i licencjonowania) i wykorzystania sztucznej 

inteligencji / wykład (radca prawny i rzecznik patentowy Roman Bieda)  

12:00 – 14:15 (3h) – Praktyczno-prawne aspekty obrotu bazami danych 

(z uwzględnieniem sprzedaży i licencjonowania) i wykorzystania sztucznej 

inteligencji / wykład (radca prawny i rzecznik patentowy Roman Bieda)  

14:30 – 16:00 (2h) – Status i zadania IOD w świetle RODO i standardów 

polskich (model i praktyka funkcjonowania z punktu widzenia relacji z 

administratorem i PUODO) / wykład (dr Krzysztof Wygoda)  

 

  

W semestrze I obowiązują następujące egzaminy:  

  

1. Status informacyjny jednostki – ochrona danych osobowych a 

uprawnienia dostępowe (praktyka udostępniania informacji i otwierania 

danych publicznych).    

2. Status i zadania IOD w świetle RODO   i standardów polskich (model i 

praktyka funkcjonowania z punktu widzenia relacji z administratorem i 

PUODO)  

  

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenie.  

  

W celu zaliczenia semestru I karty egzaminacyjne należy złożyć w Sekcji w 

ciągu trzech dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej z pełnym kompletem 

wpisanych zaliczeń i stopni z obowiązujących egzaminów. Ocena winna być 

wpisana słownie, cyfrowo i z datą przeprowadzonego egzaminu 

lub uzyskanego zaliczenia.  

 


