
 
PLAN ZAJĘĆ 

 
"SWUP2"  2018-04-14 13:46:15 

studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                     
oraz Administrator Danych (B rok 1)   

2018-04-21 (Sobota) 
  

 
11:00-11.20  sprawy organizacyjne JAG59 s.210 

  

 

11:20-12:50 
wykład 

Prawa osób których dane dotyczą 
_ Danilczuk-Karnas Urszula 

JAG59 s.210 

  

 

13:20-18.10 
ćwiczenia 

Prawa osób których dane dotyczą 
_ Danilczuk-Karnas Urszula 

JAG59 s.210 

  

2018-04-22 (Niedziela) 
  

 

10:25-14:05 
wykład 

Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych 
mgr Olszewska  Elżbieta 

JAG59 s.210 

  

 

14:05-17:25 
ćwiczenia 

Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych 
mgr Olszewska  Elżbieta 

JAG59 s.210 

  

2018-05-26 (Sobota) 
  

 

11:20-12:50 
wykład 

Realizacja przez Administratorów Danych Osobowych uprawnień właścicieli danych 
_ Danilczuk-Karnas Urszula 

JAG59 s.210 

  

 

13:20-18:10 
ćwiczenia 

Realizacja przez Administratorów Danych Osobowych uprawnień właścicieli danych 
_ Danilczuk-Karnas Urszula 

JAG59 s.210 

  

2018-05-27 (Niedziela) 
  

 Grupa lab. 1 Grupa lab. 2   

  

08:00-09:30 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

  

 

09:40-12:50 
wykład 

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem technologii informatycznych i cyfrowych 
_ Krupa Karol 
JAG59 s.210 

  

 

13:20-14:50 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

   

2018-06-09 (Sobota) 
  

 

10:25-18:55 
wykład 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych na podstawie przepisów szczególnych 
_ Karnas Grzegorz 

JAG59 s.210 
 

 
 

  



2018-06-10 (Niedziela) 
  

 

08:00-16:30  
wykład                                                                                                                        

Przetwarzanie danych osobowych przez służby mundurowe i inne sfery budżetowe 
_ Danilczuk-Karnas Urszula                                                                                                                    

sala 210 

  

2018-06-16 (Sobota) 
  

 

08:00-12:50 
wykład 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów 
_ Lewiński Andrzej 

JAG59 s.210 

  

 

13:20-14:50 
ćwiczenia 

Współadministrowanie, udostępnianie, powierzanie oraz międzynarodowy transfer danych 
mgr Olszewska  Elżbieta 

JAG59 s.210 

  

 

15:00-18:10 
wykład 

Naruszenia i sankcje karne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych 
mgr Olszewska  Elżbieta 

JAG59 s.210 

  

2018-06-17 (Niedziela) 
  

 

08:00-12:05 
wykład 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów 
_ Lewiński Andrzej 

JAG59 s.210 

  

 

12:05-17:25 
ćwiczenia 

Naruszenia i sankcje karne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych 
mgr Olszewska  Elżbieta 

JAG59 s.210 

  

2018-06-23 (Sobota) 
  

 Grupa lab.1 Grupa lab. 2   

 

08:00-11:10 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

   

 

11:20-14:50 
wykład 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w świetle przepisów 
_ Lewiński Andrzej 

JAG59 s.210 

  

 

15:00-16:30 
wykład 

Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych i 
podmiot przetwarzający 

_ Lewiński Andrzej 
JAG59 s.210 

  

 DZIEŃ DODANY   

 2018-06-24 (Niedziela)   

 

08:00-12:50 
wykład 

Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych i 
podmiot przetwarzający 

_ Lewiński Andrzej 
JAG59 s.210 

  

 Grupa lab.1 Grupa lab. 2   



  

13:20-16:30 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

  

2018-10-06 (Sobota) 
  

 

11:20-15:45 
wykład 

Przetwarzanie danych osobowych przez służby mundurowe i inne sfery budżetowe 
_ Danilczuk-Karnas Urszula 

JAG59 s.210 

  

2018-10-07 (Niedziela) 
  

 

08:00-16:30 
ćwiczenia 

Rola i zadania Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych   
i podmiot przetwarzający  

 _Karnas Grzegorz 
JAG59 s.210 

  

2018-10-20 (Sobota) 
  

 

08:00-11:10 
wykład 

Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych 
_ Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

 

11:20-18:10 
ćwiczenia 

Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych 
_ Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

2018-11-17 (Sobota) 
  

 Grupa lab.1 Grupa lab. 2   

 

08:00-12:50 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

   

 

13:20-18:10 
ćwiczenia 

Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych 
_ Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

2018-11-18 (Niedziela) 
  

 

08:00-11:10 
ćwiczenia 

Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych 
_Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

 Grupa lab.1 Grupa lab. 2   

  

11:20-16:30 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

  

ZJAZD DODANY   
2018-11-24 (Sobota)   

 

08:00-09:30 
ćwiczenia 

Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych 
_Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  



 

09:40-12.50 
wykład 

Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych   

_Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

 

13.20-14.50 
ćwiczenia 

Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych   

_Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

 Grupa lab.1 Grupa lab. 2   

 

15:00-18:10 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

   

2018-11-25 (Niedziela)   

 

08.00-11.10 
ćwiczenia 

Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych   

_Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

 Grupa lab.1 Grupa lab. 2   

  

11:20-14:50 
ćwiczenia 

Przetwarzanie danych osobowych  
z użyciem technologii informatycznych  

i cyfrowych 
_ Krupa Karol 

JAG59 kom. 105 

  

2018-12-01 (Sobota) 
  

 

08:00-18:10 
ćwiczenia 

Organizacja ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo przetwarzania danych 
osobowych   

_Cupiał Michał 
JAG59 s.210 

  

2018-12-02 (Niedziela) 
  

 

08:00-16.30 
Warsztaty - studia przypadków 

JAG59 s.210   

2018-12-15 (Sobota) 
  

 

08:00-16.30 
Warsztaty - studia przypadków 

JAG59 s.210   

 


