
STOWARZYSZENIE EURO-ATLANTYCKIE

zaprasza 20 kwietnia (środa) 2021 r. w godz. 15.00 - 16:30 do Business Center Club w Pałacu

Lubomirskich (pl. Żelaznej Bramy 10)

na kolejne spotkanie eksperckie z cyklu Sprawna Polska w Europie:

Odporna Polska? - zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności

i infrastruktury krytycznej w dobie globalnych zagrożeń

Paneliści:

 Izabella Laskowska, była Szefowa Wydziału Polityki Informacyjnej Rządowego

Centrum Bezpieczeństwa, ekspert NATO (tbc);

 gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, były Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej i Szef Obrony Cywilnej Kraju,

 dr., płk rez. Piotr Łukasiewcz, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego, były

ambasador RP w Afganistanie, Polityka Insight, wykładowca Collegium Civitas;

 Maria Wągrowska - analityk bezpieczeństwa międzynarodowego, była

doradczyni Dyrektora RCB, była wiceminister obrony narodowej.

Moderator dyskusji: Antoni Podolski, były Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Instytut Bronisława Komorowskiego;



Podczas debaty pragniemy odnieść się m.in. do następujących zagadnień:

1. Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce - stan

prawny i faktyczny;

2. Obrona Cywilna, militaryzacja, zagrożenia hybrydowe - ocena polskiej odporności w kontekście

obecnej konfrontacji Rosji z NATO i UE;

3.Współdziałanie w ramach NATO i UE, rola państw członkowskich i struktur wspólnotowych

(ICPR, EU INTCEN, UMOL, SITCEN NATO, zarządzanie kryzysowe NATO)

Zapis z przebiegu debaty w formie audiowizualnej będzie opublikowany i dostępny dla każdego na
stronach internetowych Stowarzyszenia. Uczestnictwo w debacie oznacza wyrażenie zgody na jej
nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu informowania Pani/Pana o
działalności Stowarzyszenia i przesyłania zaproszeń na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie
lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym
odbiorcom.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem
przetwarzania ww. danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu
w związku z przetwarzaniem w/w danych na potrzeby przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia.


