Zapraszamy na szkolenie
zmiany w prawie pracy 2017/2019 z elementami RODO
Termin szkolenia: 3.12.2018 r.
Miejsce szkolenia: UNIA Sp. z o. o.
ul. Lechicka 23, Koszalin
(sala wykładowa nr 34, III piętro)
Czas trwania szkolenia: od 9.00 do 15.00
Prowadząca szkolenie:
Ewa Bielecka – ekspert z zakresu prawa pracy
Szkolenie skierowane jest do:
specjaliści działów kadr oraz działów personalnych,
kierownicy, menedżerowie
Program szkolenia:
1) Dokumentacja pracownicza
 kandydatów do pracy
 tworzona w trakcie zatrudnienia
 rozwiązania stosunku pracy
 dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych
 teczki akt osobowych
 archiwizacja akt osobowych
 przechowywanie dokumentacji osobowej
2) Przepisy o ochronie danych osobowych
 Dane osobowe
 Dane wrażliwe
 Sposób przechowywania danych
3) Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy:
 Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń
 Zasady przekazania do ZUS imiennych raportów
 Zasady doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy i okresu
przechowywania
Cena szkolenia:

300,00 zł brutto od osoby

Uwaga! W przypadku skierowania na szkolenie co najmniej 2 osób z jednej firmy cena
za szkolenie wynosi 290 zł brutto od osoby
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy,
zaświadczenie ukończenia szkolenia

UNIA Sp. z o. o.
Centrum Doskonalenia Zawodowego
ul. Lechicka 23, Koszalin
tel. 94 342 40 35 wew. 329 kom. 605 821 868
e-mail: cdz@unia.koszalin.pl
www.unia.koszalin.pl

Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Prosimy o przesłanie faksem lub e-mailem formularza
zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty na numer konta
podany na karcie zgłoszenia w terminie do 7 dni przed
planowanym terminem szkolenia.
Ewentualnej rezygnacji należy dokonać pisemnie,
nie później niż 10 dni przed terminem szkolenia.
Rezygnacja w późniejszym terminie oznaczać będzie, że
zostaną Państwo obciążeni ceną szkolenia.
Możliwe jest uczestnictwo osoby innej niż zgłoszona.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości osób
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zmiany
terminu szkolenia.

Informacje w sprawie szkolenia:
UNIA Sp. z o. o.
Centrum Doskonalenia Zawodowego
ul. Lechicka 23, Koszalin
tel. 94 342 40 35 wew. 329
fax: 94 342 35 05 kom. 605 821 868
e-mail: cdz@unia.koszalin.pl

www.unia.koszalin.pl

