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On-line videozáznam

Vnitropodniková dokumentace ke GDPR
JUDr. Jaroslav Stránský, 24.5.2018, Délka videa: 01:03:10
Semináře poskytne návod, jak vytvořit vnitropodnikovou dokumentaci a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k
povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR.
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On-line seminář je určen:
Personalisté, manažeři lidských zdrojů, specialisté v oblasti práce a mezd, vedoucí zaměstnanci. Soukromý i veřejný sektor.

Co Vám on-line seminář přinese:
Každý správce osobních údajů, tedy i každý zaměstnavatel, jenž zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, musí být
schopen doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu se základními pravidly (odpovědnost správce). Za účelem tohoto
doložení odpovědnosti musí správci přijmout určitou vnitropodnikovou dokumentaci. Seminář poskytne návod, jak takovou
dokumentaci vytvořit a základní přehled jejího obsahu, a to i se zřetelem k povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování
a obsahu těchto záznamů upraveném přímo v GDPR.

Obsah on-line semináře:
Dokumentace jako nositel odpovědnosti správce
Nezbytný a doporučený obsah směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
Obsah záznamů o činnostech zpracování

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na on-line seminář?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon
zajistit si, aby Vás po dobu výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
díky e-larningovému vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Soubory ke stažení
GDPR II - Dokumentace.pdf 0.27 MB

Lektor

24.2.2019 02:42

JUDr. Jaroslav Stránský
Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace
odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně.
Věnuje se…

Objednávka
Cena 490 Kč + 21 % DPH
Objednat
Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.
Proč zvolit tuto formu studia?
ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem
zanedbatelná
nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás
zajímavá není
videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů
Jak videoseminář probíhá?
Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání. Ve
Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky
kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.
Co k videosemináři potřebujete?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)
Copyright © 1997 - 2017 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6, IČO: 45245681, DIČ: CZ45245681
tel: + 420 222 539 333 | e-mail: info@dashofer.cz

24.2.2019 02:42

