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RODO W ORGANIZACJACH – DARMOWA KONFERENCJA  
DLA ORGANIZCJI POZARZĄDOWYCH 

 
 
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja „Jagniątków” zapraszają na 
konferencję dotyczącą stosowania RODO w organizacjach pozarządowych.  
 
- praktyczne wskazówki dotyczące dokumentacji  
- przedmiot i cel obowiązujących przepisów  
- dane osobowe związane z realizacją zadań publicznych  (w tym zadań zlecanych przez Urząd Miasta 
Jelenia Góra 
- wskazówki do przeprowadzenia wewnętrznego audytu 
- zasady przetwarzania danych  
- obowiązki organizacji pozarządowej jako administratora danych 
 
Konferencja będzie oparta o wskazówki dla organizacji pozarządowych przygotowane przez Narodowy 

Instytut Wolności wraz z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 
  
 
Termin: 27.07.2018 (piątek),  
Godzina:  14.00 do 17.00  
Miejsce: Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze (III p. – sala konferencyjna) 
Organizatorzy zapewniają catering i materiały konferencyjne 

 
 
 

Pozdrawiamy i czekamy na zgłoszenia  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
KONFERENCJĘ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Formularz przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych/ podmiotów/ grup nieformalnych,                                     
które chcą wziąć udział w konferencji.  

 

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ 27.07.2018 W KSIĄŻNICY KARKONOSKIEJ OD 14.00 DO 17.00. 

 

Wypełniony formularz należy  przesłać do dnia 25.07.2018 r. drogą elektroniczną na adres: 
jagniatkow@jagniatkow.org.pl.   

 
Nazwa organizacji/podmiotu:  

 
Telefon, e-mail, www:  

 
ILOŚĆ ZGŁOSZONYCH OSÓB:  

 
Adres siedziby, ulica, numer:  

 

 
 
Z dniem 25 maja weszło w życie Rozporządzenie dotyczące Ochrony Danych Osobowych (RODO). 
 
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom krajowym ani 
podmiotom międzynarodowym, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 
Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadania publicznego realizowanego przez Dolnośląską 
Federację Organizacji Pozarządowych na rzecz Państwa organizacji. 
 
Zapewniamy Państwu możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania      
oraz do przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będą mogły zostać usunięte dopiero po zakończeniu i rozliczeniu 
zadania publicznego, w ramach którego organizowana jest konferencja.  
 
Jeśli mają Państwo pytania związane ze sposobem przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt: 
dfop@dfop.org.pl 
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