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Cielom školenia Úvod do GDPR je poskytnúť
vám základy metód ochrany osobných údajov,
aby ste si urobili predstavu, čo obnáša práca
zodpovednej osoby podľa GDPR. Zorientujete
sa v pojmoch a jednotlivých paragrafoch
nariadenia, ktoré vám vysvetlíme ľudskou rečou.
Súčasťou školenia je praktický workshop, na
ktorom si nasimulujeme skutočné prípadové
štúdie z praxe.
Školenie GDPR a HR je určené manažérom a
špecialistom ľudských zdrojov. Získate
informácie relevantné pre prácu s osobnými
údajmi uchádzačov o zamestnanie a
zamestnancov od mzdovej agendy cez
monitorovanie kamerovým systémom, po
podnikové noviny. Školenie je praktické a
poskytuje priestor na zodpovedanie vašich
otázok.
Školenie DPO vám ponúka profesioinálne
vedomosti a dokumentáciu, ktoré využijete pri
práci ako interná alebo externá zodpovedná
osoba. Školenie je postavené na
medzinárodnom know-how a drží sa náročnej
línie CIPM a CIPP/-E, čím vás plnohodnotne
pripravíme na prácu zodpovednej osoby nielen
ako odborníka na GDPR, ale aj ako
kompetentného konzultanta. Školenie prebieha
formou krátkych prednášok, diskusie a
p r a k t i c k ý c h w o r k s h o p o v, n a k t o ro m s i
nasimulujeme skutočné prípadové štúdie z
praxe. Štúdium je ukončené skúškou.

Na každom školení dostanete
vďaka malým skupinám (max. 6
ľudí) vysoko individuálny prístup,
v cene sú kvalitné podklady ku
štúdiu, unikátne pomôcky a vzory
pre vašu budúcu prácu. Naviac až
do 6 mesiacov po školení môžete
využiť 2 konzultácie zadarmo ako
podporu po školení. Absolventi
vzdelávania získajú aj potvrdenie
o absolvovaní školenia alebo
skúšky.

Lektor: Martina Javůrková, MBA
Martina úspešne zložila skúšku Data Protection Officer podľa GDPR v TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a aktívne sa venuje práci ako
zodpovedná osoba a konzultant pre GDPR pre viacero spoločností. Svoje odborné vzdelávanie priebežne aktualizuje na školeniach
na Slovensku aj v zahraničí. Aktuálne sa pripravuje na skúšku CIPP/-E a CIPM, ku ktorým absolvovala školenia v Bruseli. Okrem
GDPR sa Martina venuje oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávaniu. Ako lektorka stavia svoje školenia na interaktivite, dialógu
a praxi s ohľadom na potreby účastníkov.

