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Z A P R O S Z E N I E
Rada Naukowa i Komitet Organizacyjny
mają zaszczyt zaprosić
na V Konferencję Naukową

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI
NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH
W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Konferencja odbędzie się 26 września 2019 roku
od godz. 9.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3
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Celem konferencji jest próba przeglądu dotychczasowego dorobku badań
nad bezpieczeństwem państwa w kontekście ochrony danych osobowych,
informacji

niejawnych

oraz

bezpieczeństwa

informacji

prawnie

chronionych.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:
• Ochrona danych osobowych w świetle funkcjonowania przepisów RODO;
• Bezpieczeństwo

informacji,

w

jednostkach

samorządu

terytorialnego

i przedsiębiorstwach;
• Znaczenie oraz ewolucja ochrony informacji niejawnych w Polsce i na świecie;
• Prawno-instytucjonalne

aspekty

bezpieczeństwa

danych

osobowych,

informacji niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych;
• Współczesne determinanty bezpieczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa
informacji;
• Ochrona informacji niejawnych, w instytucjach bezpieczeństwa państwa;
• Bezpieczeństwo informacyjne w cyberprzestrzeni;
• Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
• Kierunki rozwoju badań nad ochroną danych osobowych, informacji
niejawnych oraz innych informacji prawnie chronionych.
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• Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o wypełnienie karty
uczestnictwa i przesłanie jej na adres e-mail: dziekanat@wspkosmetologia.pl
w terminie do 20 września 2019 roku oraz przekazanie opłaty konferencyjnej
w wysokości 180 zł na rachunek bankowy nr 71 1050 1025 1000 0090 7531 9781
W tytule opłaty proszę wpisać: nazwisko i imię oraz dopisać opłata konferencyjna:
V Konferencja Naukowa – Ochrona Danych Osobowych, Informacji Niejawnych
i Prawnie Chronionych w Systemie Bezpieczeństwa Państwa.
W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy serwis kawowy, lunch oraz materiały
konferencyjne.

Organizatorzy nie zapewniają i nie rezerwują noclegów.
Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub złożeniem materiału do monografii,
prosimy o dostarczenie ich wersji elektronicznej (do 18 stron znormalizowanego tekstu,
tj. Word, czcionka 12, interlinia 1,5, marginesy lewostronne 1,5 cm, przypisy
numerowane kolejno na dole strony, streszczenie referatu do pół strony w jęz.
angielskim i polskim, bibliografia na końcu artykułu) prosimy o dostarczenie ich do
sekretariatu w wersji elektronicznej na adres: maciejtolwinski@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie 23 września 2019 roku.
Rada Naukowa zastrzega sobie wybór tematów wygłaszanych referatów podczas
Konferencji.
Pozostałych uczestników Konferencji, zainteresowanych umieszczeniem swoich
referatów lub komunikatów (opracowanych według powyższych wymogów
merytorycznych i edytorskich) w monografii, prosimy o dostarczenie ich w wersji
elektronicznej na adres: maciejtolwinski@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie
31 października 2019 roku.
Szczegółowy program Konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne
przekażemy Państwu do 23 września 2019 roku.
Telefony kontaktowe:
•
•

Stanisław Topolewski–697 140629
Andrzej Bieżuński – 608 469 191

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
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Rada Naukowo – Programowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni, UPH w Siedlcach– przewodniczący
dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni, UPH w Siedlcach – wiceprzewodniczący
dr Beata Mydłowska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie – wiceprzewodnicząca
dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. UKW, Uniwersytet Kazimiera Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. PWSZ, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
dr hab. Marcin Jurgilewicz, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska
prof. dr. hab. Józef Tymanowski, Uniwersytet Warszawski
gen. bryg. dr. hab. inż. Tomasz Bąk prof. WSIiZ, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie
kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni, UPH w Siedlcach
dr hab. Kinga Machowicz,prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
płk dr hab. Krzysztof Krakowski, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej
płk dr hab. inż. Leszek Elak, prof. ASzWoj, Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Jarosław Piątek, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jan Rajchel, prof. uczelni, UPH w Siedlcach
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Krzysztof Żyndul – Kancelaria Gospodarcza Krzysztof Żyndul i Wspólnicy
dr Magdalena Wróbel – Collegium Bobolanum w Warszawie
kmdr rez. dr hab. Jarosław Teska prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Remigiusz Wiśniewski, prof. SWPW, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
dr hab. Sławomir Zalewski, European Association for Security
dr Robert Wawer SJ, Collegium Bobolanum
dr Dariusz Trojszczak, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
amb. Krzysztof Paturej, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego
dr inż. Waldemar Gajda, Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie
płk rez. dr Stanisław Małecki, Rządowe Centrum Legislacyjne
dr Bogumiła Pawlaczyk, PWSZ w Kaliszu
gen. dr Jacek Pomiankiewicz, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
dr Tomasz Sobczyński, Akademia Marynarki Wojennej
dr Tomasz Stefaniuk, UPH Siedlce
dr Maciej Tołwiński, UPH w Siedlcach
gen. bryg. dr Włodzimierz Zieliński,– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
płk rez. mgr inż. Piotr Grzybowski, Urząd Zamówień Publicznych
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Komitet Organizacyjny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni – przewodniczący
dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. uczelni– wiceprzewodniczący
dr Joanna Kinastowska WSP w Warszawie - wiceprzewodnicząca
dr Maciej Tołwiński – UPH – sekretarz KO
dr Anna Czubaj – WSP w Warszawie
kmdr por. dr Katarzyna Karwacka – AMW
kmdr por. Tomasz Sobczyński– AMW
mgr Krzysztof Pawłowski – CBW
mgr Wojciech Celiński
mgr Łukasz Adamczyk
mgr Urszula Adamczyk
mgr Magdalena Trąbka
mgr Artur Gajowniczek
mgr Andrzej Bieżuński
mgr Violetta Bętkowska
mgr Anna Lasota
mgr Mariusz Tkacz
mgr Andrzej Dziewulski
mgr Waldemar Paturej
lic. Monika Kopczyńska

Partner medialny:
czasopismo naukowe ,,Security Review”

KARTA ZGŁOSZENIA
Deklaruję swój udział w V Konferencji Naukowej pt.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, INFORMACJI NIEJAWNYCH
I PRAWNIE CHRONIONYCH W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Warszawa ul. Kaleńska 3
26 września 2019 r. godz. 9.30.
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................

Stopień naukowy, stanowisko................................................................................................................

Miejsce pracy (afiliacja).........................................................................................................................

Adres do korespondencji........................................................................................................................

Telefon.........................................................................fax.....................................................................

E-mail....................................................................................................................................................

Tytuł wystąpienia...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Dane do faktury…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...…………………………………

Ja niżej podpisany/podpisana
______________________________________________________
(Imię i nazwisko)

_______________________________________________________
(adres)

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celach marketingowych (a w szczególności dotyczy oferty studiów i kursów oferowanych
przez Szkoły Beaty Mydłowskiej z siedzibą w Warszawie).
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144,
poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez
Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.
Zostałem poinformowany przez Szkoły Beaty Mydłowskiej z siedzibą w Warszawie
o następujących faktach:
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szkoły Beaty Mydłowskiej z siedzibą
w Warszawie, ul. Kaleńska 3, 04-367 Warszawa;
2) kontakt w sprawie danych osobowych: sekretariat@szkolymydlowskiej.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu
a.) realizacji zawartej z nami umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia np. złożenie
wniosku o przyjęcie do szkoły, realizacji umowy kształcenia w szkole podstawowej, gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, średniej, policealnej, przyjęcia na kursy kwalifikacyjne;
b.) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkołach Mydłowskiej w związku realizacją
zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),;
c.) marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Szkoły Mydłowskiej (podstawa
prawna: art. 6 ust 1. lit. a Rozporządzenia);
d.) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia),
e.) wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyki i raportowania oraz obowiązków
statystycznych i sprawozdawczych wymaganych przepisami prawa;
4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z w/w przepisami oraz przepisami Ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) i aktów prawnych
wydanych na jej podstawie;
5) każdy Student posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
6) Student ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa1.
Zostałem poinformowany/poinformowana o celu i zakresie oraz czasie przetwarzania moich danych
osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rekrutacją
do szkoły a po przyjęciu mnie do szkoły w związku z tokiem nauczania w zakresie i czasie określonymi
obowiązującymi przepisami prawa.
Warszawa, dnia _____________________

(czytelny podpis osoby potwierdzającej otrzymanie informacji i składającej oświadczenie o wyrażeniu zgody)

1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

