
 

 

Konferencja w Uniejowie 1- 4 grudnia 2020,  

Hotel Uniejów Eco Active & Spa 

 

PROGRAM 

 

Temat: „VAT, zamknięcie roku, RODO w Samorządowych oraz Państwowych 

jednostkach budżetowych” 

 
 

Program VAT: 

 

1. BIAŁA LISTA -lista podatników Vat –  nowelizacja od 1 lipca 2020 r.! 

1. Nowelizacja od dnia 1 lipca 2020 r. – jak posługiwać się białą listą po planowanych zamianach? 

2. Sposób postępowania przy płatnościach na rachunki „wirtualne”, „cesyjne”, prywatne osób fizycznych – w 

jaki sposób zabezpieczyć prawo do KUP? 

3. Czy obowiązek płatności na rachunki zgłoszone dotyczy również płatności walutowych oraz na rzecz zagra-

nicznych kontrahentów? 

4. Terminu raportowania VAT-NR w związku z ustawami tarczy antykryzysowej – termin 3 dni, 7 dni, 14 dni. 

5. Zapłata w podzielonej płatności a biała lista od dnia 1 lipca 2020 r. 

 

1. Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT – wprowadzenie w ich 

miejsce pliku JPK_VDEK. 

1. Zakres danych umieszczanych na fakturze w przypadku sprzedaży towarów z załącznika nr 15 – FUN-

DAMENTALA ZMIANA DANYCH, 

2. Czy w każdym przypadku zamieszczenie adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” zo-

bowiązuje do zmiany sposobu raportowania JPK? 

3. Jakie towary i usługi będą traktowane jako „wrażliwe”, a co za tym idzie będą odrębnie raportowane w 

pliku JPK (kody GTU)? 

4. Dokument wewnętrzny i raport kasowy w pliku JPK, 

5. Oznaczanie procedur szczególnych – nowość w części ewidencyjnej, 

6. Modyfikacja struktury JPK_FA (przekazywanej na żądanie), a mechanizm podzielonej płatności. 

7. Od kiedy należy stosować nowe zasady – przepisy przejściowe. 

8. Zasady ujmowania faktur uproszczonych do 450 zł brutto w pliku JPK. 

9. Sposób weryfikacji i poprawy błędów w części ewidencyjnej pliku JPK – kiedy organ wymierzy karę 

500 zł za powstały błąd? 

10. Ujęcie faktur wystawianych do paragonów. 

11. Zasady korygowania danych w pliku JPK w tym danych dotyczących towarów wrażliwych. 

 

1. Rewolucja w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych od dnia 1 lipca 2020 r.! Nowe zasady po-

twierdzania WDT. 

1. Wywóz towarów własnym środkiem transportu dostawcy lub nabywcy – przed dniem 1 stycznia 2020 r. i od 

tego dnia. 

2. Nowe zasady rozliczania mechanizmu magazynu konsygnacyjnego. 



 

 

3. Błąd w wypełnieniu VAT-UE od dnia 1 stycznia 2020 r. – czy skutkuje utratą prawa do zastosowania 

stawki 0%? 

 

 

 

1. Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2020 r. 

1. Kasy online – przesunięcie terminu wdrożenia kas online dla wybranych branż z dnia 1 lipca 2020 r. na dzień 

1 stycznia 2021 r. 

2. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. możliwe jest wystawianie paragów online! 

 

1. SLIM VAT – od dnia 1 stycznia 2021 r. 

1. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT bez konieczności korekty deklaracji 

2. Uregulowanie momentu ujęcia faktur korygujących w rejestrze VAT, 

3. Zmiany w zakresie prezentów małej wartości oraz odliczenia VAT z tytułu nabycia usług noclegowych. 

 

 

 

Programy:  RODO: 

 

Prawne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa – 

rozporządzenie RODO, ustawa o ochronie danych osobowych, regulacje w przepisach sektorowych i nie tylko… 

Od prawie dwóch lat obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO). 

Konsekwencją wprowadzenia nowego prawa jest szereg zmian w przepisach krajowych mających na celu dostosowanie 

polskich regulacji do zapisów rozporządzenia RODO. Zauważalne ryzyka związane z danymi osobowymi, wciąż 

rosnące nadużycia oraz niska świadomość obywateli spowodowały konieczność wprowadzenia bardzo restrykcyjnych 

przepisów prawa, wymuszających na Administratorach Danych Osobowych coraz więcej obowiązków oraz 

umożliwiających nakładanie przez organ nadzorczy wielomilionowych kar 

za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zarówno podmioty z obszaru biznesu jak i administracji 

zobowiązane są do przestrzegania nowych przepisów i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy specjalistyczne szkolenie z zakresu ochrony danych 

osobowych, które pozwoli na zgłębienie wiedzy, rozwianie wszelkich wątpliwości oraz przygotowanie odpowiednich 

środków bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zabezpieczeń dokumentacyjnych, organizacyjnych i 

technicznych.  

  

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych w organizacji, 

specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego podejścia do problematyki ochrony danych osobowych. Uczestnicy 

dowiedzą się jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe, jak optymalizować środki bezpieczeństwa (środki 

organizacyjne, dokumentacyjne i techniczne), w jaki sposób analizować ryzyka związane z ochroną danych osobowych 

i odpowiednio na nie reagować.  

 



 

 

 

W ramach szkolenia uczestnik otrzyma wzory niezbędnych dokumentów związanych z ochroną danych 

osobowych. 

  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zagrożenia wynikające z przetwarzania danych osobowych – TO NIE MIT – ostatnie spektakularne przypadki 

naruszenia ochrony danych  

2. Zasady przetwarzania danych osobowych i stosowanie środków bezpieczeństwa w oparciu o ryzyka narusze-

nia praw i wolności 

3. Podstawowe pojęcia i definicje -  w tym nowe pojęcia z obszaru ochrony danych (profilowanie, pseudonimi-

zacja, dane biometryczne) 

4. Nowe podejście do pojęcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

5. Obowiązki Administratorów Danych Osobowych 

a. obowiązek informacyjny a prawa osób, których dane dotyczą 

b. obowiązki dokumentacyjne 

 powierzenie danych osobowych 

 rejestr czynności i rejestr kategorii czynności  

 naruszenie danych osobowych – definicja, rodzaje, obowiązek notyfikacyjny i konsekwencje 

naruszenia 

 analiza ryzyka jako jeden z podstawowych elementów zarządzania procesem ochrony da-

nych – jak rozumieć i jak stosować podejście oparte na ryzyku 

 zasady przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych 

6. Inspektor Ochrony Danych – jego zadania, obowiązki i rola w organizacji 

7. Odpowiedzialność karno – finansowa wg rozporządzenia RODO 

8. Przykłady naruszenia ochrony danych oraz najczęściej występujące nieprawidłowości i zagrożenia 

9. Odpowiedzialność cywilna jako nowość w obszarze ochrony danych osobowych 

10. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

a. tryb i wyznaczanie Inspektora Danych Osobowych 

b. warunki i tryb udzielania certyfikacji i akredytacji 

c. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jego zadania i kompetencje 

 

 



 

 

 

d. postępowania ws. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

e. postępowania kontrolne 

f. odpowiedzialność cywilna na gruncie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych 

g. Administracyjne kary pieniężne na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych 

11. Ustawa wdrażająca RODO – nowe regulacje 

a. istotne zmiany dla zatrudnionych 

b. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – nowe możliwości pracodawców 

c. nowe uprawnienia klientów banków 

d. kodeks karny – a oszustwo na RODO 

e. zmiana w ustawie o CEIDG – dane przedsiębiorcy pod ochroną!!! 

f. zmiana w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w prawie telekomunikacyjnym 

12. Dane osobowe w działalności gospodarczej – dobre praktyki 

a. Motyw 14 RODO 

b. dane kadrowe a prawa i obowiązki pracodawców 

c. monitoring wizyjny w firmie 

13. Zagrożenia wynikające z korzystania z mediów społecznościowych – studia przypadków 

14. Wizerunek – dobro osobiste i dana szczególnej kategorii 

15. Analiza i studia przypadków 

16. Aktualne postępowania oraz kary nakładane przez polski organ nadzorczy 

 

Wzory dokumentów 

 wzory klauzule informacyjnych 

 wzór kluczowego dokumentu zastępującego Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję zarządzania sys-

temem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe 

 wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych 

 wzory upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu w poufno-

ści 

 wzór umowy powierzenia danych osobowych 

 wzór procedury wewnętrznej powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

 wzór rejestru czynności oraz rejestru kategorii czynności 

 



 

 

 

 wzór procedury postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych 

 wzór rejestru naruszeń 

 

 

Program BILANS   – wkrótce. 

 

 

 

Ze względu na ciągłe zmiany programy ulegają modyfikacji i ulepszeniu 

 lub niewielkiej zmianie. 

 

Prosimy o śledzenie programu na bieżąco. 

 

Serdecznie zapraszamy. 


