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Leszno, dnia 7 sierpnia 2019 r. 
 

Zaproszenie na szkolenie  
 
Szanowni Państwo, 
 
Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt 
zaprosić na bezpłatne szkolenie „RODO w HR – rekrutacja i monitoring wizyjny”, które odbędzie się 
w Leszczyńskim Centrum Biznesu przy ul. Geodetów 1 w Lesznie w dniu 14.08.2019r. w godz. 10:00 
– 13:30.  
 

Informacje o szkoleniu  
Wykładowca  
 
Szkolenie poprowadzi mec. Karolina Łapacz, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych i Audytor 
Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO: 27001 
(karolina.lapacz@tplegal.pl + 48 665 776 675).  
 
W ramach Kancelarii mec. Łapacz przeprowadziła szereg kompleksowych procesów wdrażania RODO 
oraz dostosowywania podmiotów do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
(zarówno w kilku, jak i kilkusetosobowych firmach, grupach kapitałowych, a także w czołowych 
spółkach z udziałem kapitału zagranicznego). Prace te obejmowały szczegółowy audyt, raport końcowy 
wraz z wymaganą przepisami prawa pełną dokumentacją w zakresie ochrony danych osobowych oraz 
szkolenia kadr zarządzających i pracowników. 
  
Adresatami szkolenia są przede wszystkim: 

• pracownicy działów personalnych firm; 
• osoby biorące udział w procesie rekrutacji (np. dyrektorzy poszczególnych działów firmy); 
• pracownicy agencji zatrudnienia. 

 
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestnika w obszarze ochrony danych osobowych. 
Dzięki temu szkoleniu, uczestnik: 

• dowie się, które dane osobowe pracodawca może przetwarzać w procesie rekrutacji, 
• pozna podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydata, 
• dowie się, jakie dokumenty może pozyskać od kandydata i na jakiej podstawie, 
• dowie się, w jakich sytuacji i na jakiej podstawie może przetwarzać dane wrażliwe kandydata, 
• dowie się, kiedy i w jakiej formie należy spełnić obwiązek informacyjny wobec kandydata, 
• dowie się, jak uregulować współpracę z agencją zatrudnienia oraz jakie obowiązki spoczywają 

na obu stronach, 
• dowie się, jak postąpić z dokumentami kandydata po zakończeniu rekrutacji, 
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• pozna zasady zgodnego z RODO i przepisami Kodeksu pracy wprowadzenia monitoringu 
wizyjnego w firmie, 

• będzie potrafił: 
o sporządzić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę 

informacyjną,  
o przeprowadzić rekrutację, by była ona zgodna z RODO, 
o zweryfikować zawartość dokumentacji pracowniczej pod kątem wymagań stawianych 

przez przepisy o ochronie danych osobowych, 
o przygotować podstawowe dokumenty wprowadzające monitoring wizyjny w firmie.  

 
 

Harmonogram szkolenia 
 

10:00 – 10:05 Powitanie uczestników, przedstawienie wykładowcy. 
10:05 – 10:20  Jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca w rekrutacji? 
10:15 – 10:35 Na jakiej podstawie prawnej pracodawca przetwarza dane osobowe kandydata?  
10:35 – 10:50 Jakie dokumenty można przetwarzać w rekrutacji?  
10:50 – 11:00  Dane wrażliwe w rekrutacji.   
11:00 – 11:20  Kiedy i w jakiej formie spełnić obowiązek informacyjny wobec kandydata?  
11:20 – 11:25   Panel dyskusyjny.   
11:25 – 11:35  Przerwa kawowa. 
11:35 – 11:50  Rekrutacja w grupie kapitałowej. 
11:50 – 12:05  Współpraca z agencją zatrudnienia. Prawa i obowiązki stron.    
12:05 – 12:15 Prawa kandydata związane z ochroną danych osobowych.  
12:15 – 12:30  Jak postępować z dokumentami kandydata po zakończeniu rekrutacji?  
12:30 – 12:50   Wprowadzenie monitoringu w firmie.  
12:50 – 13:00 Panel dyskusyjny. 
13:00 – 13:10 Test sprawdzający wiedzę. 
13:10 – 13:20  Omówienie testu. 
13:20 – 13:30 Zakończenie szkolenia.  

 
Metoda szkolenia 
 
Szkolenie ma formę wykładu. Podczas panelu dyskusyjnego uczestnik może zadawać pytania 
wykładowcy. Każdy uczestnik obecny na całym szkoleniu otrzyma zaświadczenie o udziale w nim. Jeśli 
uczestnik otrzyma min. 75% punktów z testu sprawdzającego wiedzę, zamiast w/w zaświadczenia, 
otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Oba w/w dokumenty zostaną wydane w 
terminie 14 dni od daty szkolenia. 
 
Materiały dydaktyczne  
 
Każdy uczestnik otrzyma materiały dydaktyczne ze szkolenia. W terminie 7 dni od ukończenia 
szkolenia, uczestnik ma możliwość zadawania wykładowcy pytań związanych z omawianymi 
zagadnieniami (mailowo lub telefonicznie; dopuszcza się po dwa pytania na każdego uczestnika). 
 

Z poważaniem, 
Radca prawny Karolina Łapacz 
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ZESPÓŁ 

 

 

Maciej Tabert - radca prawny 

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Poznaniu i w 

Lesznie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miasta Leszna, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, 

Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lesznie oraz w 

Biurze Krajowej Informacji Podatkowej przy Izbie Skarbowej w 

Poznaniu. 

Był pełnomocnikiem procesowym Ministra Finansów. 

Specjalizuje się w podatkach, prawie gospodarczym, windykacji i 

prawie spółek. 

Włada językiem niemieckim i angielskim. 

 

 

 

Bartłomiej Przyniczka - radca prawny 

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant w Instytucie Prawa 

Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W latach 2007-2010 aplikant prokuratorski w Prokuraturze 

Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, w latach 2011-

2017 orzekał w sądach powszechnych, w tym czasie pełnił 

również funkcje przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych 

oraz pełnomocnika sądu ds. kontaktów z sądami zagranicznymi, 

prelegent podczas szkoleń dla pracowników sektora bankowego. 

Włada językiem angielskim. 
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Karolina Łapacz – radca prawny, certyfikowany inspektor 

ochrony danych osobowych 

 

Absolwentka prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowych Studiów Prawa 

Gospodarczego i Handlowego. 

Doświadczenie zdobywała pracując w kancelariach radcowskich. 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, pracy, ochronie danych 

osobowych i prawie administracyjnym. 

Włada językiem niemieckim i angielskim. 

 
 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  
-  s z k o l e n i e  

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Tabert Przyniczka Spółka jawna z 

siedzibą w Lesznie przy ul. Karola Marcinkowskiego 10/2 (KRS: 0000694221). 
2. W sprawie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy: biuro@tplegal.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te 

przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń 
określonych przepisami prawa. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne, ponieważ ich brak uniemożliwi wykonanie usługi.  
5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.  
6. W związku z celem, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące na 

naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, tj. biuro rachunkowe i firmy teleinformatyczne.  
7. Przysługują Państwu następujące prawa: 1) dostępu do danych osobowych; 2) żądania ich sprostowania, usunięcia albo 

ograniczenia przetwarzania; 3) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


