Svaz účetních Ústí nad Labem, z. s.
Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., tel: 475 621 813, e-mail: su@sivre.cz , www.sivre.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB, A. S., Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem, č. ú. 515182333/0300, IČ: 046 63 012

POZVÁNKA
na seminář

GDPR z pohledu personalistiky a finančních služeb
přednáší: Mgr. Nikola Dohnalová,
právní konzultantka pro oblast ochrany osobních údajů a certifikovaný
pověřenec pro ochranu osobních údajů, Praha
v učebně - Dvořákova 3134/2, 400 10, Ústí n. L., – v centru města vedle Domu kultury
Termín konání:

úterý 16. ledna 2018 od 09.00 hod.,

Program:
1. Úvod do GDPR (nové pojmy a instituty, základní rámec práv a povinností, zásady při zpracování)
2. Zpracování OÚ v zaměstnanecké agendě
• Evidence a základní povinnosti při správě zaměstnaneckých údajů
• Právní základy při zpracování zaměstnaneckých údajů, vedení osobních spisů
• Předávání zaměstnaneckých osobních údajů
• Monitoring zaměstnanců na pracovišti
• Uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru
• Zpracování při náboru zaměstnanců
3. Specifika zpracování OÚ v kontextu finančních služeb
• GDPR v kontextu regulace finančních služeb
• Požadavky na souhlas a poučení
• Profilování a automatizované rozhodování při poskytování finančních služeb
• Právo na přenositelnost OÚ
4. Dotazy k tématu, diskuze
Účastníci obdrží písemný materiál lektorky
Poplatek za účastníka 1.450,- Kč, za člena ZO SÚ 1.250,- Kč poukažte na náš účet u ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem, č. ú.
515182333/0300. KS 0308, VS číslo 218. Platba v hotovosti jen výjimečně před zahájením semináře.

Doprava: z Mírového náměstí směr Dům kultury cca 150m pěšky. Pokud pojedete autem, tak využijte parkoviště
vedle benzinové stanice OMW nebo v okolí.
V ceně semináře je zahrnuto i malé občerstvení (nápoje, bageta).
Přihlášky přijímáme do 11. 1. 2018. Nejsme plátci DPH.

V Ústí nad Labem dne 15.10.2017

Martin PETR, předseda SÚ Ústí n. L.
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PŘIHLÁŠKA – 16. 1. 2018
na seminář „GDPR z pohledu personalistiky a finančních služeb“ dne 16. 1. 2018 přihlašujeme
…………..……………………….
částku celkem ……... jsme poukázali na Váš účet č. 515182333/0300 u ČSOB v Ústí n. L. pod VS: 218.
jméno (-a) – počet přihlášených:

adresa plátce:

telefon/fax:

e-mail:

v ……………………………….

razítko a podpis

