DAŇOVÉ ZMĚNY 2018 - Ochrana osobních údajů 2018
pro účetní a ekonomy - GDPR
(seminář 2A)
Termín:
Místo konání:
Další informace:

06. 12. 2017 od 08.30 hodin do 11.30, prezence od 08.00 hodin
H-centrum, Staré Hradiště 197, 533 52 Staré Hradiště
Mapa na serveru mapy.cz - Příjezdová mapa ke stažení

Určeno
Seminář je určen zejména pro pracovníky ekonomických úseků obchodních společností – hlavní účetní,
účetní, mzdovou účetní, ekonoma a případně i pro další pracovníky společnosti odpovědné za obchod a
marketing.
Semináře nepředpokládají žádné hluboké znalosti zákonů a proto jsou vhodné i pro nejširší podnikatelskou
veřejnost (majitele společnosti, jednatele,…).
Cíl
V průběhu semináře budou posluchači seznámeni s důležitými změnami, které přinese s účinností od května 2018
„Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“. Řada stávajících povinností zpracování osobních údajů byla
podstatným způsobem modifikována nebo k nim přibyly povinnosti nové. Nová povinnost v rámci ochrany osobních
údajů bude od května 2018 závazná pro věchy firmy a podnikající fyzické osoby a to bez ohledu na velikost a
předmět podnikání. Jednotlivé nové skutečnosti i změny budou prezentovány s větším zaměřením na činnost
ekonomického úseku.
Přednáší
Mgr. Josef Janata (daňový poradce)
Program
Osobní údaje
Co všechno jsou osobní údaje
Kde je konkrétně hledat
Nový rámec ochrany osobních údajů
Základní principy,
Základní terminologie
Působnost nařízení
Ochrana práv subjektů v praxi
souhlas fyzické osoby se zpracováním
právo na informace
přístup a oprava osobních údajů
právo být zapomenut, právo na přenositelnost
právo vznést námitku a další práva
Nové povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
co se (ne)považuje za zpracování
kdo jsou správci a zpracovatelé
zabezpečení osobních údajů
ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů
posuzování vlivu na ochranu osobních údajů
případné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Dotazy posluchačů.
Cenové varianty
Kód: 1712111
1565,-Kč bez DPH
1894,- Kč (včetně 21% DPH pro 1 účastníka z jedné společnosti)
Kód: 1712112
2970,-Kč bez DPH
3594,- Kč (včetně 21% DPH pro 2 účastníky z jedné společnosti)
Kód: 1712113
4190,-Kč bez DPH
5070,- Kč (včetně 21% DPH pro 3 účastníky z jedné společnosti)

(cena školení zahrnuje nejen kurzovné, ale také občerstvení a podkladové materiály lektora)

Objednat prostřednictvím formuláře internetové objednávky školení
Semináře ve volném cyklu DAŇOVÉ ZMĚNY 2018
24.11.2017 v 08.30 – 14.00 DPH, daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1 – cyklus 2 seminářů)
24.11.2017 v 08.30 – 12.00 DPH 2018 (seminář č. 1A)
24.11.2017 v 12.15 – 14.00 Daň z příjmu 2017/2018 (seminář č. 1B)
06.12.2017 v 08.30 – 13.00 Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR + Změny
daňového řádu 2017 (seminář č. 2 – cyklus 2 seminářů)

06.12.2017 v 08.30 – 11.30 Ochrana osobních údajů od roku 2018 pro účetní a ekonomy – GDPR (seminář č.
2A)
06.12.2017 v 11.45 – 13.00 Změny daňového řádu 2017 a možné způsoby obrany proti aktuálním postupům
správce daně (seminář č. 2B)
16.12.2017 v 08.30 – 14.00 Personální a mzdová problematika v praxi roku 2018 (seminář č. 3 – cyklus 2
seminářů)
16.12.2017 v 08.30 – 12.00 Změny v pracovním právu 2018 (seminář č. 3A)
16.12.2017 v 12.15 – 14.00 Mzdy a platy 2018 (seminář č. 3B)

