Szkolenie: Rewolucja w ochronie danych osobowych 2018 w relacji APT- PU
Warszawa 10.05.2018
ul. Berneńska 8/siedziba Pracodawców RP
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10:00 - ROZPOCZĘCIE
1. Po co nam RODO?
 bezpośrednie stosowanie RODO
a) co to oznacza dla firmy i dla nas?
b) kto w firmie musi stosować nowe przepisy?
 nowa polska ustawa uściślająca niektóre zagadnienia RODO
a) atrakcyjne rozwiązania: certyfikaty, branżowe
kodeksy
b) czego spodziewać się w ramach kontroli
c) istotne zmiany z punktu widzenia HR
2. Fundamenty legalnego przetwarzania danych osobowych pracowników
 co pracodawca może wiedzieć o załodze, czyli które informacje
można legalnie pozyskać?
 dane szczególnych kategorii: które informacje wrażliwe można i
warto przechowywać?
 na jakiej podstawie przetwarzamy dane pracowników?
 kiedy warto uzyskać zgodę pracownika i jak powinna brzmieć?
Przykłady.
 rekrutujemy: legalne przetwarzanie danych kandydatów do pracy
według RODO
 rozstajemy się: jak długo można przechowywać dane
pracowników?
 monitorowanie załogi
a) środki i zasady kontroli wykonania pracy
b) co można monitorować w zakładzie pracy, a co
w terenie?
c) odcisk palca i GPS
 komu i które dane pracowników można udostępnić?
 nowe narzędzia pracowników do kontroli ich własnych danych
osobowych: wgląd i prostowanie danych, prawo do bycia
zapomnianym, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu,
przenoszenie danych, profilowanie

3. Jak przygotować APT na nadchodzące zmiany?
 formalne wymogi RODO dla pracodawcy
 najważniejszym zadaniem analiza ryzyka w zakresie ochrony
danych osobowych
 jak i o czym musimy informować pracowników: prawidłowa
klauzula informacyjna. Praca na praktycznym przykładzie
 niezbędna dokumentacja wewnętrzna z zakresu ochrony danych
osobowych według RODO
 rejestr czynności przetwarzania
 zgłaszanie incydentów
 wdrażanie systemu ochrony danych osobowych pracowników w
zakresie projektowania i przetwarzania danych osobowych:
wskazówki jak uniknąć błędów i jak je przygotować zgodnie z
RODO
 status APT i PU i relacja między nimi na gruncie RODO
a) kto administruje danymi osobowymi?
b) kto to jest współadministrator?
c) na czym polega powierzenie przetwarzania
danych i kim jest procesor?
 outsourcing danych kadrowych
a) nowe wymogi umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych
b) kto za co odpowiada
4. Nowość: surowa odpowiedzialność za naruszenie regulacji RODO
 znaczące kary pieniężne: kiedy i za co grożą?
 wysokość kar
 zasady nakładania kar

16:00 - ZAKOŃCZENIE

Bilety już w sprzedaży, liczba miejsc ograniczona.
Bilet w cenie 390 zł + VAT dla członków SAZ
Bilet zewnętrzny 490 zł + VAT
Zakup biletów możliwy drogą mailową
biuro@saz.org.pl
tel. +22 623 85 53
Kom. +48 508 300 654
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
ul. Koszykowa 69 lok. 3
00-667 Warszawa
www.saz.org.pl

