
 
 

 
Zaproszenie na konferencję pod tytułem: 

„Wybrane zmiany w nadchodzącym roku: RODO, Prawo Zamówień 

Publicznych, Zarządzanie Infrastrukturą IT w Urzędzie.” 

II EDYCJA 
W imieniu Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie, pragniemy 

zaprosić Państwa do udziału w Konferencji organizowanej dnia 07.03.2018 r. (środa), 
 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. 

AGENDA 

9.30 – Początek rejestracji. 
10.00 – Oficjalne Otwarcie – Katarzyna Ostapczuk-Wójcik, Prezes ZETO Lublin. 

10.15 – „System ochrony danych osobowych w kontekście wprowadzenia RODO”. 

 Omówienie prawnych i praktycznych zmian dotychczasowych regulacji obejmujących przetwarzanie danych 

osobowych w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ( RODO). 

Praktyczne uwagi związane z wdrażaniem nowych przepisów. 

10.45 - 11.00 - Przerwa kawowa 

11.00 – „Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych  w świetle RODO”. 

              Notyfikowanie organu nadzorczego o incydentach ochrony danych osobowych. Omówienie nowych 

obowiązków oraz nowych instytucji wraz z włączeniami. 

11.30-11.45 - Przerwa kawowa 

11.45 – „Zmiany w Prawie Zamówień publicznych, które wejdą w życie od 18 kwietnia 2018 roku”. 

              Omówienie istotnych zmian związanych ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązywać będą od dnia 18 kwietnia 2018 r., 

(dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.) oraz nowe rozporządzenia określające wysokości 

progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.  Przedstawienie przygotowań do elektronizacji 

zamówień publicznych 

12.30 – 12.45 - Przerwa kawowa 

12.45  – „Praktyczne aspekty realizacji e-Usług w powiązaniu z systemami dziedzinowymi urzędu”. 

Prezentacja możliwości zintegrowanego pakietu oprogramowania do zarządzania jednostką samorządową 

ZSI „Sprawny Urząd” w zakresie jego wykorzystania do udostępniania e-Usług publicznych. Rola Elektronicznego 

Biura Obsługi Mieszkańca (Ebom) jako platformy integrującej  

e-Usługi oraz zapewniającej identyfikację elektroniczną Petenta z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Płatności 

elektroniczne zobowiązań podatkowych. 

13.15 – 13.45 - Przerwa obiadowa 

13.45  – 14.15. „Należyta staranność podatnika – zgodnie z Dyrektywą UE nr45/2010”. 

            Według wyjaśnień do dyrektywy Rady 2010/45/UE kontrola biznesowa jest procesem stworzonym,  

wdrożonym i aktualizowanym przez osoby odpowiedzialne (kierownik jednostki, zarząd, właściciel,) w celu 

zapewnienia poprawnego działania finansów, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotu oraz 

zagwarantowania, że wymagania prawne są przestrzegane. Wdrożenie i stosowanie w organizacji kontroli 

biznesowej ogranicza możliwość przypisania osobie odpowiedzialnej umyślności działania, która jest konieczna 

do ustalenia w świetle kodeksu karnego i karnego skarbowego winy i odpowiedzialności. 

Partnerzy merytoryczni: 


