
Czy istnienie stosunku pracy uzasadnia ograniczenie prywatności pracownika? 
Na ile interes pracodawcy oraz podporządkowanie pracownicze pozwalają na ingerowanie            
 w prywatność pracownika? 
Czy podporządkowanie pracownicze wyklucza skuteczne wyrażenie przez pracownika zgody na
przetwarzanie danych osobowych? 
Czy można zobowiązać pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia? 
Czy dopuszczalne jest ingerowanie w wygląd i ubiór pracownika? 
Czy pracodawca może sprawdzać z jakich stron www korzysta jego pracownik i monitorować jego
służbową skrzynkę e-mail? Jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy stosującego monitoring
pracowniczy w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych? 
Czy pracodawca może badać trzeźwość pracownika i kierować go na badania na obecność
substancji psychoaktywnych? Prezentacja stanowiska Prezesa UODO oraz Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli trzeźwości pracowników. 
Czy w świetle obowiązujących przepisów można legalnie dokonać pomiaru temperatury
pracowników w kontekście COVID-19? Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie
testu na COVID-19? 
Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku naruszenia przez pracodawcę jego prawa
do prywatności? Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, kiedy naruszenie
prywatności przez pracodawcę związane było z przetwarzaniem danych osobowych pracownika?
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Kancelaria JDP - doradza podmiotom działającym m.in. w sektorach: infrastruktury, nieruchomości,
transportu, budownictwa, handlu, produkcji, usług oraz funduszom inwestycyjnym. Wspiera klientów
w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach. Łącząc ekspercką wiedzę 
z praktycznym doświadczeniem i zaangażowaniem, kancelaria świadczy najwyższej jakości usługi
prawnicze i znajduje skuteczne rozwiązania. 
Doradzamy zarówno w skomplikowanych transakcjach handlowych, jak i w bieżącej działalności
średnich i dużych przedsiębiorstw. Istotną część doradztwa stanowi reprezentacja w postępowaniach
sądowych i arbitrażowych, a także doradztwo podatkowe, doradztwo z zakresu prawa pracy i ochrony
danych osobowych. 
Kancelaria JDP została wielokrotnie wyróżniona w międzynarodowych rankingach Chambers Global,
Chambers Europe i Legal 500.

Webinar ma na celu zarysowanie zakresu ochrony prywatności pracownika w miejscu pracy oraz
granic dopuszczalnej kontroli pracodawcy, w tym możliwości ingerowania w życie osobiste
pracownika, jego relacje towarzyskie, sposób spędzania wolnego czasu, czy sposób wyrażania
siebie i głoszenia własnych poglądów. 

W trakcie webinaru zakreślimy prawne ramy ochrony prywatności pracownika, którymi są przede
wszystkim mechanizmy prawa pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych (m.in. RODO).

Zaproszenie kierujemy do: 
szefów działów prawnych i działów HR, specjalistów ds. kadr, inspektorów ochrony danych

osobowych, specjalistów od ochrony danych osobowych, compliance officers.

PODCZAS WEBINARU ODPOWIEMY NA PYTANIA:

WEBINAR POPROWADZĄ:

Podanie wszystkich wymaganych danych  jest warunkiem uczestnictwa w webinarze.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane.

ZAPISZ SIĘ
Udział w webinarze jest bezpłatny
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Adwokat, Counsel w Zespole Transakcyjnym
i Doradztwa Kontraktowego, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Anna Matusiak-Wekiera
Radca prawny w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego 
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https://jdpkancelaria.clickmeeting.com/ochrona-prywatnosci-pracownika-w-miejscu-pracy-co-wolno-pracodawcy-/register

