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Szkolenie online:
ZFŚS a ochrona danych osobowych

Terminy i miejsce:

Program
Podczas szkolenia online, które poprowadzi Maria Sobieska, ekspertka Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo
Kadrowe, poruszone zostaną zagadnienia związane z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS i zakresem przetwarzania danych
w tym obszarze, w tym m.in.:
1. Dane przetwarzane przez pracodawcę w celu przyznawania świadczeń z ZFŚS
2. Oświadczenie pracownika – jego rola w kontekście udostępniania danych pracodawcy do celów uzyskania prawa do
świadczeń z ZFŚS
3. Przetwarzanie danych wrażliwych pracownika – czy jest możliwe?
4. Okres przetwarzania danych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS
5. Obowiązek przeglądu danych przez pracodawcę – jak go realizować?
6. Sposób dokumentowania sytuacji pracownika w celu przyznania świadczeń z ZFŚS
7. Regulamin ZFŚS – co nowego musi się w nim pojawić, by pracodawca mógł prawidłowo przyznawać świadczenia z
ZFŚS?
8. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS w ujęciu RODO i ustawy o ZFŚS
9. Przetwarzanie danych w procesie ustalania prawa do świadczeń z ZFŚŚ - uprawnienia komisji socjalnej, obowiązki
pracodawcy, uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia
Nowe przepisy ustawy wprowadzającej RODO nałożą kolejne obowiązki, z którymi przyjdzie się zmierzyć praktykom. Nie
będzie to zadanie łatwe do wdrożenia w praktyce, ale znajomość zasad na pewno pozwoli lepiej zrozumieć i wdrożyć
założenia ustawodawcy. Dlatego już dziś zapisz się na szkolenie by uzyskać informacje niezbędne do prowadzenia
działalności pracodawcy w zakresie obsługi ZFŚS.

Prelegenci
Maria Sobieska
Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale
Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym
również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich
dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących
sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała
projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań
prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie
do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów
z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

