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PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO 
W RZESZOWIE 
PI. Śreniawitów 3 
35-959 Rzeszów

Sprawa dotyczy: biegłych sadowych ustanowionych przy Sadzie Okręgowym w Rzeszowie

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z koniecznością dostosowania kwalifikacji biegłych sądowych do 
aktualnych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, zwracam się z 
uprzejmą prośbą o poinformowanie biegłych sądowych o szkoleniu organizowanym przez 
nasze stowarzyszenie.

Szkolenie jest organizowane przez, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału 
Warszawskiego stowarzyszenia SIMP, prowadzone natomiast przez pana sędziego 
Zbigniewa Miczka, który przekaże biegłym sądowym aktualną wiedzę z zakresu RODO.

Szkolenie pt. „RODO w pracy biegłego sądowego” będzie poruszało następujące 
zagadnienia:
1. Charakter prawny opinii biegłego w postępowaniu sądowym;
2. Zasady ochrony danych osobowych w prawie UE i prawie krajowym;
3. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów RODO;
4. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów krajowych w zakresie ochrony 
danych osobowych;
5. Obowiązki biegłego w zakresie gromadzenia materiałów związanych 
z przygotowaniem opinii
6. Obowiązki biegłego w zakresie przechowywania dokumentacji związanej 
z przygotowaniem opinii.

Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji 
Technicznej NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w dniu 16 czerwca 2018 r. w godz. 
10.00- 15.00.

Całkowity koszt szkolenia to kwota 500 zł netto + 23% VAT (615 zł brattóf^w tym 
poczęstunek, lunch i imienny certyfikat). /  ] /y p
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Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

RODO w pracy biegłego sądowego

Przepisy o ochronie danych osobowych - wprowadzenie do RODO. 
Szkolenie skierowane do biegłych sądowych, biegłych ad-hoc oraz

kandydatów na biegłych.

Termin: 16 czerwca 2018 r. godz. 10.00- 16.00.

Koszt szkolenia: 615 zł brutto (500,00 zł netto + 23% VAT)
Numer konta: Raiffeisen Polbank Nr konta: 03 1750 0012 0000 0000 3689 8461

Cena obejmuje uczestnictwo osoby w szkoleniu, imienny certyfikat, poczęstunek.

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko:................................................................................................................

Adres zamieszkania:.........................................................................................................

Adres e-mail:

Numer telefonu:.....................................................................................................

Numer PESEL:.......................................................................................................

Dane firmy/jednostki:

Dane do faktury:....................................................................................................

Adres:.....................................................................................................................

NIP............................................ telefon:.................................................... e-mail:

Odwołanie jest możliwe po przekazaniu informacji w termin 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wówczas 
organizator zobowiązuje się do zwrócenia pełnej kwoty na konto zgłaszającego.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, przy czym w takim przypadku zobowiązuje się do 
zwrotu pełnej opłaty za szkolenie.
Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora w celach zorganizowania i przeprowadzenia 
szkolenia oraz wydania stosownego certyfikatu.

Pieczątka/podpis

W ypełniony formularz prosimy przesłać na:

- adres e-mail: cir@ow-simp.pl lub nr faksu 22 827 02 44
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