OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PRAXI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Vím jak chránit osobní údaje a proč: aneb kompas v džungli předpisů.

ANOTACE
Ochrana osobních údajů představuje důležitou, ale často opomíjenou oblast
při poskytování sociálních služeb. Vzdělávací program provede účastníky kurzu
právní úpravou ochrany osobních údajů, a to zejména ve světle aktuálních změn
a povinností a představí pravidla, příležitosti i problémy, které stávající i nová
právní úprava do praxe přinesla. Jednotlivé změny, příležitosti i problémy budou
představeny na podkladě konkrétních situací z praxe sociálních služeb. Důraz
je v celém programu kladen na praktickou stránku věci, kdy cílem je aby účastníci
porozuměli právní úpravě a zároveň se naučili případné praktické problémy sami
vyřešit.

CO VÁM KURZ PŘINESE
Získáte přehled v oblastech
souvisejících s ochranou osobních
údajů, pravidly a povinnostmi,
které vyplývají z právní úpravy
ve světle změn, které přineslo GDPR.
Osvojíte si orientaci v práci s údaji,
včetně uvědomění si své role v tomto
procesu, získáte vědomost o tom,
jak je upravena ochrana osobních
údajů a schopnost se orientovat
v zákoně o ochraně osobních údajů a GDPR.
Prohloubíte si dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na otázku
ochrany osobních údajů a rozvinete svoji schopnost jak prakticky postupovat
v běžných i méně obvyklých situacích týkajících se ochrany osobních údajů
uživatelů v praxi.
Získáte vhled do praktických problémů nové právní úpravy a schopnost
vyhledat a zformulovat adekvátní řešení.

TUDYTAM, z.s.
tudytam-vzdelavani.cz
kurzy@tudytam-vzdelavani.cz; +420 721 847 730

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách
Management poskytovatelů sociálních služeb
Metodické pracovníky
Kurz má akreditaci MPSV ČR č. A2017/0012SP/PC/VP
Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin

LEKTOŘI KURZU
Maroš Matiaško
Maroš je právník, advokát. Věnuje se praktických otázkám
spojených s poskytováním sociálních služeb, včetně ochrany
osobních údajů a správným nastavením ochrany při poskytování
sociálních služeb.
Šárka Dušková
Šárka je právnička a koncipientka. Ve své praxi se zabývá právními
otázkami v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, včetně
ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů a dalších osob.

TUDYTAM  AKTUÁLNÍ KURZY
Chcete vědět, jestli je kurz aktuálně vypsaný jako otevřený? Navštivte naše webové stránky,
kde najdete také ceny kurzů. Otevřené kurzy se zpravidla konají v našem Vzdělávacím centru
v Praze. Kurz můžeme uspořádat i na míru ve vaší organizaci za výhodnějších podmínek!
Potřebujete vědět více informací? Neváhejte a volejte, nebo pište email:
+420 721 847 730, kurzy@tudytamvzdelavani.cz.
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