SZKOLENIE MODUŁOWE – PRZETWARZANIE DANYCH W
MIEJSCU PRACY (4 GODZINY)
Informacje o szkoleniu
Termin szkolenia

21.11.2018

Miejsce

Warszawa

Koszt szkolenia

399 PLN

Prowadzący

Opis szkolenia
Termin i miejsce szkolenia:
Warszawa, 21 listopada 2018 godz. 9:00- 13:00
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymuje:
certyfikat poświadczający udział w szkoleniu,
pakiet materiałów szkoleniowych,
RODO w wydaniu kieszonkowym – NOWOŚĆ
wsparcie merytoryczne podczas szkolenia oraz możliwość zadawania pytań do 3 dni po szkoleniu,
pyszne ciasteczka, kawę, herbatę, a także –
Dokumenty:
1. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy;
2. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
3. klauzula informacyjna dla pracowników;
4. wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych;
5. wzór upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych.
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej nowych zasad przetwarzania danych osobowych w

obszarze HR. Podczas spotkania przedstawione zostaną obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania
przepisów RODO w procesie rekrutacji, zatrudnienia pracowników oraz okresie po ustaniu stosunku pracy.
Uczestnik pozna praktyczne aspekty i aktualne interpretacje przepisów z zakresu spraw pracowniczych, ze
szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk oraz najczęściej popełnianych błędów pracodawców, kadry
kierowniczej i działów HR.
Plan szkolenia:
1. Przedstawienie podstawowych pojęć (m.in.: dane osobowe, administrator, podmiot przetwarzający,
profilowanie)
2. Omówienie zmian w przepisach Kodeksu pracy
3. Obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych
4. Zasady przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady retencji
5. Realizacja obowiązku informacyjnego oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
pracowników
6. Analiza wybranych procesów, w szczególności przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy,
aktualnych oraz byłych pracowników,
7. Monitoring pracowniczy
8. Rola agencji zatrudnienia w procesie rekrutacji i praca tymczasowa
Koszt szkolenia:
399 zł + 23% VAT
Każdy kolejny uczestnik szkolenia z tej samej organizacji/firmy otrzyma rabat w wysokości 10% ceny szkolenia.
Na wszelkie pytania w sprawie szkoleń odpowiemy pod numerem telefonu: (22) 616 25 70 lub drogą mailową:
szkolenia@omnimodo.com.pl

ZAPRASZAMY!

Omni Modo
Aleja Jerzego Waszyngtona 40A Ip
03-910 Warszawa

tel/fax: 22 616 25 70
e-mail: szkolenia@omnimodo.com.pl

