
„Nie, bo RODO!” – jak często to słyszymy? Zbyt często. Pomimo, że RODO jest stosowane już od ponad 4 lat,
wśród przedsiębiorców wciąż w wielu kwestiach panuje niezrozumienie czy nieuzasadniona obawa przed
podejmowaniem decyzji wymagających przetwarzania danych osobowych, co niejednokrotnie paraliżuje biznes.

Tymczasem RODO to świetne narzędzie biznesowe w rękach pracodawców – wystarczy wiedzieć, jak z niego
korzystać. Od lat doradzamy największym pracodawcom w tym zakresie i wypracowujemy najlepsze
rozwiązania dla biznesu. A że dane osobowe są wszędzie w codzienności pracodawców i działów HR, nieustannie
musieliśmy znajdować rozwiązania dopasowane do biznesu, które są w zgodzie z przepisami o ochronie
danych osobowych. 

I. Kontrole trzeźwości – ostatni dzwonek,
aby dostosować się do nowych przepisów

Nie, bo RODO!

WWW.PCSLEGAL.PL

Prelegenci: 

Radca prawny, partner

 Paweł Sych
Radca prawny, partner

 Robert Stępień

Udział jest bezpłatny.

IV. Nowoczesny pracodawca 
to pracodawca cyfrowy – jak sprawnie
odejść od papieru;

6.07.2022, godz. 11:00 – 11:45
19.10.2022,  godz. 11:00 – 11:45

III. Background screening – zakazany owoc
czy uzasadnione działanie?

7.09.2022, godz. 11:00 – 11:45

II. Praca zdalna zagrożeniem dla
bezpieczeństwa danych – jak skutecznie
się więc ochronić?

3.08.2022, godz. 11:00 – 11:45

V. Związek zawodowy jako administrator
danych – co i kiedy trzeba a czego nie
można przekazywać organizacjom
związkowym
16.11.2022,  godz. 11:00 – 11:45

VI. Incydenty ochrony danych –
najczęstsze sytuacje, jak reagować i jak
się uchronić się przed konsekwencjami
14.12.2022,  godz. 11:00 – 11:45

Postanowiliśmy podzielić się z Państwem najciekawszymi czy najbardziej
kontrowersyjnymi    zagadnieniami,   z   którymi   najczęściej   spotykamy   się 
w praktyce. Pokażemy pomysły i rozwiązania, które przełamują utarte
schematy    i    ograniczenia.    Nie    akademizujemy,    nie   teoretyzujemy 
ale działamy praktycznie i biznesowo.

- cykl webinarów

Zapraszamy do udziału w spotkaniach online w ramach organizowanego przez nas cyklu „Nie, bo RODO!”.
Spotykamy się raz w miesiącu. Poniżej szczegóły dotyczące tematyki spotkania. 
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