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Záznam webináře GDPR v personální a mzdové agendě zaměstnavatele  
Praktické aspekty zpracování osobních údajů kandidátů a zaměstnanců 

 

Vedení personální a mzdové agendy se v mnoha činnostech řídí povinnostmi stanovenými 

GDPR při zpracování osobních údajů zaměstnanců. Získejte přehledný výklad principů, na 

základě kterých se zaměstnavatel či personalista lépe zorientujete v problematice nakládání s 

osobními údaji kandidátů či zaměstnanců a jejich právním rámcem.  
 

Přednáší: Mgr. Daša Aradská, advokátka v AK Weinhold Legal  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Nahrávka webináře zpřehlední právní úpravu zpracování osobních údajů v personalistice a 

vysvětlí otázku právního základu a účelu zpracování v kontextu roku 2021 tak, abyste mohli 

zrevidovat a odstranit zastaralá řešení. Správné určení právního základu zpracování a 

definování účelu zpracování je z pohledu GDPR stěžejní pro plnění souvisejících povinností 

zaměstnavatele v roli správce osobních údajů. Získáte případové studie, praktické tipy a 

doporučení týkající se celého životního cyklu údajů v personalistice, např. životopisů, použití 

fotografií nebo videozáznamů, možností monitoringu zaměstnanců, předávání osobních údajů 

jiným správcům či zpracovatelům nebo v rámci skupiny zaměstnavatele apod.   
 

Komu je záznam webináře určen: Nahrávka webináře je určena všem, kdo nakládají 

s osobními údaji kandidátů či zaměstnanců a též těm, kteří pomáhají určovat, proč a na 

základě čeho budou data zpracována, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. 

 

Program nahrávky webináře: 

Role zaměstnavatele při zpracování osobních údajů 

Zákonnost zpracování osobních údajů – právní tituly zpracování 

Účely zpracování osobních údajů a nejčastější příklady 

Personální a mzdová agenda prakticky:  

Zpracování v souvislosti s výběrovým řízením a uchazeči o zaměstnání 

Zpracování v souvislosti se vznikem a trváním pracovněprávního vztahu 

Zpracování v souvislosti se skončením pracovního poměru 
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Závazná objednávka záznamu webináře GDPR v personalistice 
Cena záznamu webináře: 1490,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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