Vás v rámci projektu „Europe Direct“ pozýva na odborný seminár

Ľudské zdroje pre efektívne podnikanie:
Zákonník práce a Ochrana osobných údajov
Dátum konania:
Miesto konania:

24. apríl (utorok) 2018, 9.00 hod.
Prešovská regionálna komora SOPK, Vajanského 10, Prešov

I. Zákonník práce
Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o zmenách v Zákonníku práce, ktoré sa
týkajú nových mzdových zvýhodnení, zavedenie nových peňažných plnení, nových podmienok
vzťahujúcich sa na prácu vykonávanú na základe dohôd a 13. a 14. platu.
Lektor: Mgr. Katarína TIMKOVÁ je právničkou Inšpektorátu práce Prešov.
V lektorskej činnosti sa dlhodobo venuje problematike pracovno-právnych vzťahov. PRK SOPK
využíva jej služby pri seminároch obsahujúcich problematiku Zákonníka práce (uzatváranie
pracovných zmlúv, ukončenie pracovného pomeru, vzťah zamestnávateľ – zamestnanec a pod.)
a jeho aktualizácie.
II. Ochrana osobných údajov
Cieľ seminára: Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR (General Data
Protection Regulation, alebo inak Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so sebou prinesú
mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť, pričom na tieto zmeny musíte
byť pripravený už od 25.05.2018. Cieľom tohto seminára je poskytnúť potrebné informácie o
dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a nájsť odpovede na základné otázky,
ktoré súvisia s Vašou spoločnosťou a podnikaním.
Lektor: JUDr. Ľubomír LUKIČ pôsobí v advokátskej kancelárií LS Legal, s.r.o., ktorá
poskytuje komplexnú škálu právnych služieb so zameraním na ochranu osobných údajov, právo
duševného vlastníctva, softvérové právo, počítačovú kriminalitu, právo súvisiace s elektronickým
prenosom dát, telekomunikáciami, elektronickým obchodom a kybernetickou bezpečnosťou,
ľudské práva a slobody, ochrana osobnosti. Jej zakladateľ, JUDr. Ľubomír Lukič aktuálne pôsobí
vo viacerých spoločnostiach aj ako zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov. Je okrem
iného aj konzultantom a lektorom pre European Information Society Institute, o.z. (EISi) mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej
spoločnosti; neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného
vlastníctva.
Program:
08.30 - 09.00

Registrácia

09.00 – 09.10

Projekt „Europe Direct“ – stručná informácia o projekte

09.10 – 12.10
Zmeny Zákonníka práce v roku 2018
1. Nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a nedeľu
2. Zmena výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v noci a za prácu vo sviatok

3.
4.
5.
6.
7.

Dočasná úprava
Nové dohody o zúčtovaní a vyplatení mzdy pri práci nadčas
Zavedenie nových peňažných plnení (13. a 14. plat)
Potvrdenie o zamestnaní a jeho povinné náležitosti
Mzdové zvýhodnenia a práca na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru
8. Základné povinnosti a nové podmienky pri vysielaní zamestnancov v rámci EÚ
9. Opakujúce sa problémy v praxi, praktické rady a príklady
10. Diskusia
12.10 – 12.30

Coffee Break

12.30 – 14.00
Ochrana osobných údajov
1. Úvod do problematiky osobných údajov a prehľad zmien v oblasti ochrany osobných údajov
2. Diskusia
Účasť na seminári je bezplatná !
Maximálny počet účastníkov je 40 !
Svoju účasť potvrďte, prosím, on-line na https://goo.gl/forms/xz8eLmVwmqzUmLSq2 alebo
zaslaním prihlášky mailom na adresu slavomira.sutakova@sopk.sk do 20. apríla 2018.

