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1. Dyżur eksperta! 

 www.facebook.com/ed.torun  
 
 
 www.twitter.com/EDTorun  
 
 
 

Odwiedź nas na: 

 

W okresie wakacyjnym dyżur eksperta odbywał się w Toruniu. Zarówno w lipcu jak i 
sierpniu nasz ekspert pomagał w znalezieniu i dopasowaniu dofinansowań dla osób po-

szukujących wsparcia ze strony funduszy pomocowych. 
 

Od października wrócimy z formułą wyjazdowych dyżurów! 
 

Jeżeli chcą Panstwo aby dyżur odbył się w Waszym regionie—zapraszamy do kontaktu. 
 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/


3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy w projekcie lekcji europejskich oraz zajęć z 
Europejskiego Korpusu Solidarności. Posiadamy szeroką gamę zajęć dla każdej grupy 
wiekowej. 

W czasie lekcji europejskich przeprowadzamy  prelekcji i dyskusji—konkursy z na-
grodami dla najaktywniejszych uczestników. 

Zaufało nam wiele szkół, którym serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współ-
pracę. 

Dojeżdżamy w granicach województwa do szkół. 

Lekcje prowadzone są bezpłatnie.  

Zapraszamy do kontaktu 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fot.: facebook.com, profil prezydenta Miasta Torunia) 

  

2. Lekcje europejskie 



Nieco ponad rok od rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komi-
sja Europejska publikuje raport, w którym przedstawia skutki unijnych przepisów o ochronie 
danych i pokazuje, w jaki sposób można jeszcze usprawnić ich wdrażanie. Z raportu wynika, 
że większość państw członkowskich ustanowiła konieczne ramy prawne i że nowy system, 
który wzmacnia egzekwowanie przepisów o ochronie danych, zaczyna sprawnie funkcjonować. 
Przedsiębiorstwa rozwijają kulturę przestrzegania przepisów, a obywatele są bardziej świado-
mi swoich praw. Jednocześnie następuje zbliżenie norm ochrony danych na poziomie między-
narodowym. 
Przedsiębiorstwa dostosowują swoje praktyki: Zgodność z rozporządzeniem po-
mogła przedsiębiorstwom poprawić bezpieczeństwo danych i wykorzystać prywatność jako 
przewagę konkurencyjną. Aby ułatwić przedsiębiorstwom przestrzeganie przepisów, Komisja 
wspierać będzie opracowanie zestawu narzędzi RODO, takich jak standardowe klauzule 
umowne, kodeksy postępowania i nowy mechanizm certyfikacji. W dalszym ciągu pomagać 
będzie też małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w stosowaniu tych przepisów. 
Więcej informacji  
Komunikat 
Nota informacyjna: Główne osiągnięcia RODO i dalsze działania (lipiec 2019 r.) 
Portal RODO – Reforma unijnych przepisów o ochronie danych w 2018 roku 
Komunikat prasowy: Pierwszy rok obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie da-

nych: 73 proc. Europejczyków słyszało co najmniej o jednym z przysługujących im 
praw (maj 2019 r.) 

Komunikat: „Pierwszy rok obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (maj 
2019 r.) 

Eurobarometr: pełne wyniki specjalnego badania Eurobarometr na temat ochrony danych, 
w tym zestawienia informacyjne dotyczące poszczególnych krajów (maj 2019 r.) 

Nota informacyjna: Przejmij kontrolę nad swoją wirtualną tożsamością 

3. Informacje z Unii 

4. RODO—to działa! 

Europejski Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów: Oświadczenie pierwszego 
wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Věry Jourovej 
 
W związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu Romów pra-
gniemy uczcić pamięć 500 tys. romskich ofiar Holokaustu. W tym roku z głębokim smutkiem 
obchodzimy w szczególności 75. rocznicę zamordowania ostatnich Romów, którzy zostali tak 
niesprawiedliwie i brutalnie uwięzieni w familijnym obozie romskim w Auschwitz – ludzi, którzy 
zostali zabici tylko dlatego, że mieli takie, a nie inne pochodzenie. W naszych nowoczesnych 
europejskich społeczeństwach i dyskursie politycznym nie ma miejsca na odczłowieczanie Ro-
mów ani żadnych innych grup mniejszościowych  
 
Więcej informacji 

Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej: Wciąż nierozwiązane kwestie: 
uprzedzenia jako bariera na drodze do integracji Romów 

Komunikat prasowy na temat liczby Romów żyjących na poziomie mieszkańców najbiedniej-
szych krajów świata 

Infografika dotycząca barier na drodze do integracji Romów 
Infografika przedstawiająca zmiany w trudnej sytuacji Romów 
Komunikat prasowy w sprawie oceny unijnych ram dotyczących krajowych strategii integra-

cji Romów po 2020 r. 
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