UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ORAZ REJESTRÓW
MIESZKAŃCÓW, REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DOKUMENTACJI
DOWODOWEJ

22 października 2019
28 października 2019

Godziny: 10:00 -15:00

Miejsce:
Częstochowa, Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24
Katowice, ul. Stawowa 10

340,00 zł netto

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:


Omówienie zmian w przepisach dotyczących rejestru ludności.



Omówienie zasad rejestru w kontekście przepisów RODO.



Analiza problemów wynikających z realizacji obowiązku rejestrów.



Uczestnicy otrzymują Certyfikaty ukończenia szkolenia.

ODBIORCY SZKOLENIA:
Pracownicy urzędów Gmin, prowadzący sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

CEL SZKOLENIA:
Omówienie procedur związanych z udostępnianiem danych z rejestru mieszkańców w kontekście przepisów RODO.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00

15:00

PROGRAM:
1. Zmiany w zasadach udostępniania danych z ewidencji ludności – udostępnianie z rejestru PESEL przez
organy gmin.
2. Udostępnianie danych z ewidencji ludności oraz Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej:
a) właściwość organów,
b) podmioty wnioskujące,
c) weryfikacja wniosku pod względem formalnym,
d) odmowa wszczęcia postępowania,
e) zakres udostępnianych danych,
f) tryb udostępniania – interes prawny lub faktyczny,
g) odmowa udostępnienia danych.
3. Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności oraz Rejestru Dowodów Osobistych:
a) właściwość organów,
b) podmioty wnioskujące,
c) podstawa prawna wydania zaświadczenia,
d) zakres danych zamieszczonych w zaświadczeniu,
e) odmowa wydania zaświadczenia.
4. Stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca
2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów
dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające
rozporządzenie (UE) nr 1024/2012, obowiązującego od dnia 16 lutego 2019 r.
5. Potwierdzanie danych z ewidencji ludności na zagranicznych formularzach.
6. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach udostępniania danych.
7. Problemy występujące w zakresie udostępniania danych - pytania i odpowiedzi.
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CENA: 340 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji przyznawany będzie Rabat 10%.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem do 17 października 2019 r.

Praktyczne materiały szkoleniowe

Cena zawiera

Obiad i poczęstunek w przerwach
Certyfikat
Możliwość konsultacji E-Mail z wykładowcą

Zapraszamy
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