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Trudne rozstania z pracownikiem

Rekrutacja w świetle regulacji prawnych 2019

Wpływ RODO na zakres obowiązków pracodawcy

Efektywne korzystanie z outsourcingu i pracy tymczasowej

Nowelizacje i zmiany przepisów w dziedzinie zbierania danych osobowych 
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PRELEGENCI

Karol Cieniak, Dyrektor Prawny – Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń 
systemów ochrony danych osobowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Absolwent Kolegium 
Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w specjalności Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe 
oraz Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora 
ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN). Audytor wewnętrzny systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji (PNISO/IEC 27001:2014-12). Autor metodologii szacowania ryzyka 
związanego z przetwarzaniem danych osobowych oraz procedury klasyfikacji naruszeń ochrony danych 
osobowych. Twórca programów szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych.

dr Jan Prasałek, Adwokat, Ekspert  ds.  prawnych  – Pekao Bank Hipoteczny
Odpowiada za obsługę prawną banków i innych instytucji finansowych. Specjalizuje się w postępowaniu 
cywilnym, egzekucyjnym i upadłościowym, wspierając klientów m.in. przy prowadzeniu  spornych  postępowań  
cywilnych  i  tworzeniu  opinii  prawnych  oraz procedur obsługi spraw. Od kilku lat wspomaga także 
przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Autor  licznych  publikacji  w  czasopismach  
naukowych  i  branżowych,  związanych  z tematyką  prawa  cywilnego,  bankowego  i  ochrony  danych  
osotowych,  współautor komentarza  Wolters  Kluwer  do  ustawy  o  komornikach  sądowych.  Członek  Grupy 
Roboczej  ds.  Ochrony  Danych  Osobowych  przy  Ministerstwie  Cyfryzacji  oraz Komisji Legislacyjnej Polskiego 
Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Łukasz Bendkowski, Legal Counsel – XEROX
Radca prawny i główny prawnik Xerox Polska. Jego ponad 15-letnie doświadczenie obejmuje międzynarodowe 
doradztwo w zakresie zagadnień prawa gospodarczego i prawa spółek, technologii informatycznych, 
własności intelektualnej, outsourcingu, infrastruktury (w tym nieruchomości) oraz zgodności z politykami i 
procedurami korporacyjnymi (corporate compliance). Łukasz Bendkowski posiada również bogate 
doświadczenie w zakresie negocjowania i nadzoru nad realizacją projektów IT & T, finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej (POIG). Jako starszy prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej i Nowych 
Technologii współpracował z warszawskim biurem CMS Cameron McKenna oraz był zewnętrznym doradcą 
prawnym ds. korporacyjnych Xerox. Wcześniej pełnił rolę doradcy prawnego ds. korporacyjnych w spółce 
Alcatel-Lucent (odpowiadając za regiony: Wspólnoty Niepodległych Państw, Europy Środkowej, Wschodniej i 
Południowej). Był prawnikiem w międzynarodowych kancelariach prawniczych w Warszawie oraz pełnił funkcje 
zagranicznego prawnika w Londynie (U.K.) oraz w Saint Louis (USA).

Marcin Bryniarski, Szef Działu Prawnego i Compliance - Oknoplast Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał 
w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka 
zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od 
ponad 15 lat gdzie kieruje Działem Prawnym i Compliance. 
Jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę prawną wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w Polsce jak 
i w kilkunastu krajach Europy oraz w USA. Specjalizuje się w zagadnieniach dot. konkurencji, prawa 
konsumenckiego, reklamy, zarządzania własnością intelektualną oraz szeroko rozumianych systemów 
Compliance. 
Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance”.     

Anna Grykin, Dyrektor Departamentu Prawnego - InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Radca prawny, menadżer, od dwudziestu lat związana z rynkiem ubezpieczeń.  Specjalizuje się w sprawach z 
zakresu prawa ubezpieczeń, prawa korporacyjnego oraz prawa pracy. Skutecznie wdrażała w organizacjach 
systemy compliance. Pasjonatka współpracy w ramach zespołów, rozwoju pracowników i budowania 
zaangażowania. Absolwentka studiów podyplomowych "Zarządzanie kapitałem ludzkim" w Szkole Głównej 
Handlowej. Dyrektor Departamentu Prawnego InterRisk T.U. S.A. Vienna Insurance Group.
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 “W dniach 17-18 Stycznia 2017 roku miałam przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu 
,,Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Bardzo profesjonalne, przystępne i przede wszystkim praktyczne 
przedstawienie tematów. Podczas spotkania zdobyłam dużo informacji praktycznych i wiedzę, która 
pozwoli mi na bezproblemowe poruszanie się w obszarach mojej pracy. Otrzymałam praktyczne 
wskazówki jak zachować się w obliczu problemu mobbingu, jak temu przeciwdziałać. Sposób 
prowadzenia spotkania był niezwykle interesujący a uczestnicy mieli możliwość aktywnego 
uczestniczenia w spotkaniu. Nabyta wiedza zdecydowanie przyda mi się w codziennej pracy. 
Przedstawione tematy były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia. 
Spotkanie wzbudziło we mnie optymistyczne nastawienie do negatywnych sytuacji, otworzyło na 
nowe sposoby prezentowania problemów. Wystąpienia prelegentów były bardzo interesujące                           
a sposób przekazania informacji na najwyższym poziomie”.
Monika Brzezińska, HARIBO Sp. z o.o.
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9:00  ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA 

RODO – nowelizacje i zmiany przepisów w 
dziedzinie zbierania danych osobowych 
pracowników
•Przetwarzanie danych osobowych w świetle 
RODO i ustaw krajowych.
•Jakie dane osobowe pracowników może 
przetwarzać pracodawca i jak powinien je 
zabezpieczyć?
•Rekrutacja a ochrona danych osobowych. 
•Retencja danych - kiedy pracodawca musi 
usunąć dane pracowników?
•Jakie prawa wynikające z RODO przysługują 
pracownikom i osobom rekrutowanym?
•Monitoring wizyjny i monitoring poczty 
elektronicznej pracowników. 
•Sankcje za złamanie przepisów w świetle 
dotychczasowych decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Jan Prasałek, Inspektor Danych Osobowych – 
Pekao Bank Handlowy

Przerwa na kawę

9:15
Rekrutacja w świetle regulacji
•Rekrutacyjne (regulacyjne?) pole minowe.
  -Regulacje istotne dla procesu rekrutacji – czy 
tylko kodeks pracy i RODO? 
•Jak zacząć i co na to przepisy.
  -Rekrutacja bezpośrednia 
  -Headhunterzy/executive search 
  -Agencje rekrutacyjne
•Wszystko co chcielibyśmy wiedzieć, ale boimy 
się zapytać … 
   -Czego można się dowiedzieć od kandydata? 
  -Czego można się dowiedzieć o kandydacie (ale 
już niekoniecznie od niego)? 
 -Testy, assesment itp. – czy mogą być nadal 
stosowane w rekrutacji? 
•Jak bardzo ważny jest dobry wybór?
  -Właściwa rekrutacja a prawne ryzyka 
pracodawcy 
  -Klasyczne 
  -Nowe – wynikające z coraz szerszego pola 
regulacji 
  -Co dalej z danymi kandydatów? 
  -Roszczenia kandydatów 
•Gra pozorów? 
  -Czy regulacje spełniają swój cel? 
  -Czy równoważą interesy zaangażowanych 
stron? 
  -Czy to naprawdę ma sens? 

Marcin Bryniarski , Chief Legal and Compliance 
Officer – Oknoplast sp. z o.o.

Przerwa na kawę
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 “Chciałam podziękować za profesjonalną organizację spotkania “Prawo Pracy”, które odbyło się w 
dniach 17–18 września 2014 r. Dzięki temu, że uczestniczyli w nim przedstawiciele firm o różnych 
profilach działalności, mogliśmy poznać różny sposób załatwianie spraw z szeroko rozumianym prawem 
pracy. Poznaliśmy też różne role służb HR oraz działania korygujące w celu doskonalenia procesów w 
firmie. Spotkanie dało możliwość networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych 
kontaktów zawodowych. Warto również dodać, że szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane od 
strony administracyjnej- gratulacje dla zespołu BMS Polska. Życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że 
spotkamy się wkrótce na kolejnym spotkaniu.”
Ewa Ciszewska, GRUPA EUROCASH

Wpływ RODO na zakres obowiązków 
pracodawcy związanych z zatrudnianiem 
pracowników z uwzględnieniem zmian w 
przepisach krajowych
•Zakres danych osobowych zbieranych przez 
pracodawcę od pracowników.
•Podstawy prawne przetwarzania przez 
pracodawcę danych osobowych pracowników.
•Zmiany w kwestionariuszach osobowych 
przeznaczonych dla kandydatów do pracy i 
pracowników od 2019 roku.
•Rekrutacja a zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.
•Stosowanie przez pracodawcę monitoringu na 
terenie zakładu pracy a przepisy o ochronie 
danych osobowych.

Karol Cieniak, Dyrektor Prawny – Rejestracja 
i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie 
certyfikatów, wymiana wizytówek

Efektywne korzystanie z outsourcingu i pracy 
tymczasowej
•Zatrudnianie pracowników tymczasowych. 
•Bezpieczne angażowanie zasobów ludzkich w 
ramach outsourcing `u.
•Praktyka w kontekście zmian legislacyjnych w 
tym obszarze.

Łukasz Bendkowski, Radca Prawny - Xerox 
Polska
 

Przerwa na lunch

„Trudne rozstania”.
•Case study – pracownicy nielojalni, pracownicy 
„cynicy”.
•Szanse procesowe.
•Jak przeciwdziałać trudnym zachowaniom 
pracowników?

Anna Grykin, Dyrektor Departamentu 
Prawnego - InterRisk TU SA Vienna Insurance 
Group

Przerwa na kawę
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