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AKTUÁLNÍ OTÁZKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
ELEKTRONIZACE PRACOVNĚPRÁVNÍCH PÍSEMNOSTÍ
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Určeno vedoucím zaměstnancům, personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, advokátům,
úředníkům a všem, kteří přicházejí v rámci své profese do styku s osobními údaji.
Program:.












Působnost obecného nařízení (GDPR) a zákona o zpracování osobních údajů.
Základní pojmy – správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, zpracování osobních údajů, vztah
správce – zpracovatel, společní správci, správce a jeho smluvní úprava.
Povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů v praktických příkladech – právní titul, doba
uchovávání, informační povinnost, zabezpečení zpracování, oznamování a ohlašování porušení
zabezpečení atd.
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích v praxi – osobní spis, informace na webových
stránkách, sledování zaměstnanců – kamerové systémy, doložky mlčenlivosti
Ochrana osobních údajů při zaměstnávání uprchlíků
Digitalizace pracovněprávních písemností – kdy je nutná listinná forma, co lze zajistit v elektronické
podobě; aktuální a archivované písemnosti
Elektronická komunikace v rámci zaměstnavatele - kdy lze a kdy nelze použít, způsob a průkaznost
doručení druhé straně, nahlížení do elektronické pošty, ochrana atd.
Předávání osobních údajů do třetích zemí – jednotlivé nástroje pro předávání osobních údajů do třetích
zemí a praktické příklady.
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, judikatura Nejvyššího správního soudu. Konkrétní stanoviska a rozhodnutí..
Aktuální otázky pracovněprávní, připravované legislativní změny, návrh nové evropské směrnice o práci
prostřednictvím digitálních platforem.
Diskuze, otázky, řešení problémů z praxe
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ZÁZNAM PŘENOSU Z 19. KVÉTNA 2022
Lektor:

Cena:

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., odborník na ochranu osobních údajů s praxí z ÚOOÚ,
specialista na pracovní právo, vyučující a vědecký pracovník Právnické fakulty UK, advokát, autor
řady odborných publikací a článků, zkušený a oblíbený lektor
2 000,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení. Bude
Vám k dispozici od prvního spuštění 5 kalendářních dnů - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho
přetáčet zpět k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k připojení na webinář v určeném čase.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 0505
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