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PLAN ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH  

– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zajęcia odbywają się w określone soboty w dwóch blokach godzinowych:   

- pierwszy blok zajęć trwa od godziny 9:00 do 12:20 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie)  

-  między 12.20 a 12.50 jest przerwa obiadowa  

- drugi blok zajęć trwa od godziny 12:50 do 16:10 (180 min lekcji oraz 20 minutowa przerwa w trakcie) 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 

 
Data  
Zajęć 

 

 
Godziny  

zajęć 

 
Treści  

programowe 

 
Wykładowca 

 

 

14.10.2017 

9:00 – 12:20 Geneza, funkcje, podstawy prawne ochrony danych osobowych 

 

 

dr Wojciech Wiewiórowski 

12:50 – 16:10 Pojęcie danych osobowych oraz zakres zastosowania regulacji o ochronie danych 

osobowych 

 

dr Wojciech Wiewiórowski 

 

 

28.10.2017 

9:00 – 12:20 Wyszukiwanie informacji prawnej 

 

 

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG  

12:50 – 16:10 Pojęcie prywatności i prawo do prywatności 

 

 

mgr Ewa Haratym 

 

18.11.2017 

 

9:00 – 12:20 Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych 

 

 

mgr Piotr Siemieniak 

12:50 – 16:10 Obowiązki administratorów danych – Ogólne obowiązki administratora danych 

 

mgr Piotr Siemieniak  
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25.11.2017 9:00 – 12:20 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 

 

dr Michał Miłosz 

12:50 – 16:10 Obowiązki administratorów danych – certyfikacja i akredytacja oraz kodeksy 

postępowania 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

dr Wojciech Wiewiórowski 

 

9.12.2017 

9:00 – 12:20 

 

 

Obowiązki administratorów danych – bezpieczeństwo danych osobowych 

 

mgr Piotr Siemieniak 

12:50 – 16:10 

 

 

Nowe technologie przetwarzania danych osobowych 

 

dr Wojciech Wiewiórowski 

 

13.01.2018 

 

9:00 – 12:20 

 

 

Obowiązki administratorów danych – bezpieczeństwo danych osobowych mgr Piotr Siemieniak 

12:50 – 17:30 

 

 

27.01.2018 

 

9:00 – 12:20 

 

 

Dokumentacja procesów przetwarzania danych osobowych 

 

mgr Alicja Pyskło 

______ ________________________________ ____________________________ 

 

03.02.2018 

9:00 – 12:20 

 

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane 

 

dr Michał Miłosz 

12:50 – 16:10 
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SEMESTR LETNI 

24.02.2018 9:00 – 12:20 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w publicznych rejestrach i ewidencjach 

 

mgr Adam Bochentyn 

12:50 – 16:10 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w procedurach administracyjnych i cywilnych mgr Adam Bochentyn 

 

10.03.2018 

9:00 – 12:20 

 

 

Obowiązki administratorów danych – inspektor ochrony danych osobowych 

 

dr Marlena Sakowska-Baryła 

12:50 – 16:10 

 

 

Obowiązki administratora danych – powierzania przetwarzania danych osobowych 

podmiotom trzecim 

dr Marlena Sakowska-Baryła 

 

 

 

Pozostałe zajęcia w semestrze letnim: 

Przetwarzanie danych 
osobowych w wybranych 
obszarach życia społecznego i 
gospodarczego 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bezpieczeństwa 

publicznego oraz w procedurach karnych 
4 godziny 

lekcyjne 

dr Tomasz Snarski 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze finansowym 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Przemysław Panfil 

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Maciej Nyka 

Przetwarzanie danych osobowych w mediach 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Paweł Sut 

Przetwarzanie danych osobowych pracowników 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Jakub Szmit 

Przetwarzanie danych usługobiorców usług świadczonych drogą 

elektroniczną oraz użytkowników usług telekomunikacyjnych 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Michał Miłosz  
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Organy ochrony danych 
osobowych 

System organów ochrony danych osobowych w UE.  Oraz zadanie i 

kompetencje organów ochrony danych osobowych 

4 godziny 

lekcyjne dr Michał Miłosz / dr Wojciech 

Wiewiórowski Decyzje w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych 

 

4 godziny 

lekcyjne 

Odpowiedzialność za naruszenie 
prawa ochrony danych 
osobowych 

Odpowiedzialność cywilna 

 

4 godziny 

lekcyjne 

 

Odpowiedzialność administracyjna 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Michał Miłosz 

Odpowiedzialność karna 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Paweł Petasz 

Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Jakub Szmit 

Wybrane zagadnienia prawa 
informacyjnego i nowych 
technologii 

Dostęp do informacji publicznej 

 

8 godzin 

lekcyjnych 

dr Michał Miłosz 

Ochrona informacji niejawnych 

 

4 godziny 

lekcyjne 

mgr Alicja Pyskło 

Ochrona baz danych 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG 

E-administracja 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 

Podpis elektroniczny 

 

4 godziny 

lekcyjne 

dr Maja Maciejewska-Szałas 

 


