POZVÁNKA NA WORKSHOP

Audit spisové služby a systémů pro správu
dokumentů
Institut pro správu dokumentů z.s. ve spolupráci se svými partnery Vás tímto
srdečně zve na workshop zaměřený na problematiku auditu systému pro správu
dokumentů a kontroly náležitostí výkonu spisové služby. V rámci semináře budou
diskutována jak obecná východiska pro kontrolní činnost v této oblasti, tak konkrétní
metody, postupy a nástroje pro výkon auditu. V průběhu workshopu bude prostor pro
diskusi a Vaše otázky.
Workshopem bude provázet Tomáš Bezouška, certifikovaný lektor v oblasti správy
dokumentů, metodik a konsultant spisové služby, certifikovaný auditor informačních
systémů a konsultant v oblasti informační bezpečnosti.
www.ipsd.cz
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Presence
Principy auditu spisové služby
Oblasti kontroly, standardy a legislativa
Občerstvení
Metodiky a nástroje auditu spisové služby
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

22. 2. 2018 v 12:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
1490 Kč bez DPH
Registrace: akce@ipsd.cz
www.ipsd.cz

Nabídka kurzů IPSD pro 1. pololetí 2018
Termín
17. 1. 2018
23. 1. 2018
22. 2. 2018
7. 3. 2018
13. 3. 2018
4. 4. 2018
24. 4. 2018
15. 5. 2018
23. 5. 2018

Téma
Směrnice GDPR a dopady na ochranu osobních údajů
při správě dokumentů
Příprava dokumentů pro uložení a
realizaci skartačního řízení
Audit spisové služby a systémů pro správu dokumentů
Procesy spisové služby
Doručování ve správním řízení
Směrnice GDPR a dopady na ochranu osobních údajů
při správě dokumentů
Elektronický podpis, pečeť, časové razítko — tvorba,
vizualizace, ověření.
Legislativa spisové služby, související legislativa ČR a
EU. Správa dokumentů pohledem ISO 15490
Novinky pro rok 2018 vyplývající z eIDAS – elektronická
identifikace osob

Lektor
Martina Macek
Stanislav Fiala
Tomáš Bezouška
Tomáš Bezouška
Jan Frk
Stanislav Fiala
Jan Frk
Stanislav Fiala
Martina Macek
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