
Kancelaria JDP doradza podmiotom działającym m.in. w sektorach: infrastruktury, nieruchomości, transportu,
budownictwa, handlu, produkcji, usług oraz funduszom inwestycyjnym. Wspiera klientów w skomplikowanych 
i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach. Łącząc ekspercką wiedzę z praktycznym doświadczeniem 
i zaangażo-waniem, kancelaria świadczy najwyższej jakości usługi prawnicze i znajduje skuteczne rozwiązania. 
Kancelaria JDP wspiera swoich klientów zarówno w skomplikowanych transakcjach handlowych, jak i w bieżącej
działalności średnich i dużych przedsiębiorstw. Istotną część doradztwa stanowi reprezentacja 
w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, doradztwo podatkowe i doradztwo z zakresu prawa pracy, a także
doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych. W tym obszarze wspieramy klientów w realizacji projektów
ochrony danych osobowych oraz wdrożenia RODO, m.in. w usługach i działaniach marketingowych oraz innych
przedsięwzięciach, również transgranicznych, które wymagają zbierania danych. Posiadamy doświadczenie 
w audytowaniu już wdrożonych projektów oraz całych przedsiębiorstw w zakresie zgodności z przepisami
ochrony danych osobowych, również pod kątem wymagań branżowych.
Kancelaria JDP została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global, Chambers
Europe i Legal 500.
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Obowiązek informacyjny w kontraktach budowlanych. Jak go zrealizować? Przegląd
aktualnych praktyk rynkowych.
Wybór podwykonawcy usługi i zawarcie umowy powierzenia danych osobowych. Jak
zweryfikować podwykonawcę oraz to czy daje gwarancję, o krótych mowa w art. 28
RODO po wyroku w sprawie Schrems II?
Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia przez pracodawcę w celu zapobiegania
COVID-19. Kiedy jest legalne? Stanowisko UODO w sprawie mierzenia temperatury
oraz wykonywania testów.

1.

2.

3.

Inspektorów ochrony danych osobowych lub innych osób odpowiedzialnych za ochronę
danych osobowych w organizacji (IOD, specjalista ds. ochrony danych osobowych)

Prawników, którzy doradzają w przedmiocie ochrony danych osobowych w organizacji
(Działy prawne)

Właścicieli procesów biznesowych, którzy odpowiedzialni są za zapewnienie zgodności
przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonych projektów biznesowych
(kierowników poszczególnych działów, dzial HR, pełnmocnik ISO, dział compliance).

Zaproszenie kierujemy do: 

 

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA OSTATNIEGO
PÓŁROCZA STOSOWANIA RODO 

 

PRZEGLĄD KRYTYCZNYCH TEMATÓW, PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ

WEBINAR POPROWADZI:

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarium.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

Anna Matusiak-Wekiera
radca prawny w Zespole Transakcyjnym 
i Doradztwa Kontraktowego 
Head of Data Protection Compliance Practice
w kancelarii JDP

ZAPROSZENIE NA WEBINAR

ZAPISZ SIĘ
Udział w webinarze jest bezpłatny

PROGRAM:

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych,  doradza w zakresie zgodności procesów
biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów
powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). 
Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz spółek
kapitałowych oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych
organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), a obecnie funkcję
inspektora ochrony danych (IOD). 
Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem
Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii
Europejskiej w latach 2016-2018.

https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/najwazniejsze-wyzwania-ostatniego-polrocza-stosowania-rodo/register

