Vážená paní, vážený pane,
advokátní kancelář Weinhold Legal si Vás tímto dovoluje pozvat
na seminář s názvem:
„Zaměstnanci a sociální sítě“
Sociální sítě jsou bezpochyby fenoménem dnešní doby. Byť
zákony tento fenomén dosud výslovně neupravují, projevy,
resp. aktivita, na sociálních sítích může mít (a zpravidla také
má) právní důsledky i v reálném světě. Cílem tohoto semináře
je seznámit účastníky s právními souvislostmi sociálních sítí ve
vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec.
Seminář se koná 19. května 2020, 9:00 – 11:30 hod., registrace
od 8:30
OTIDEA, Budova Meteor C, 3. patro, Thámova 681/32, 186 00,
Praha 8

Přednášející

KDY
19. května 2020 v 9:00 hod.
(registrace od 8:30 hod.)
KDE
OTIDEA, Budova Meteor C, 3. patro,
Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
DOPRAVA
Tramvaj č. 3,8,24 – zastávka Křižíkova
Metro „B“ – stanice Křižíkova

Anna Bartůňková, advokátka
Václav Smetana, advokát

RSVP

Materiály i seminář budou v českém jazyce.
Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, závazně potvrďte
svou účast vyplněním registračního formuláře nejpozději do
12. května 2020.
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme, abyste se
zaregistrovali co nejdříve.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Pro závazné přihlášení vyplňte
registrační formulář
CENA
Za společnost se může bezplatně
registrovat 1 osoba. Za každého dalšího
účastníka bude účtován poplatek ve výši
1.990 Kč + DPH.
KONTAKT
V případě dotazů prosím kontaktujte
Evu Koloničnou na
eva.kolonicna@weinholdlegal.com

Informace o Weinhold Legal
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla založena v roce 1996 a v současné době má tým čítající více než čtyřicet českých, slovenských
a zahraničních právníků, což umožňuje úspěšně kombinovat mezinárodní know-how s detailní znalostí domácího prostředí. Weinhold Legal
má kanceláře v Praze a v Brně. Weinhold Legal se řadí k největším právnickým kancelářím působícím na českém a slovenském trhu.
Poskytujeme právní služby v těchto oblastech: pracovní právo; bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví; řízení před soudy a státními
orgány; rozhodčí řízení; fúze a akvizice; hospodářská soutěž; právo obchodních společností; nemovitosti; restrukturalizace a insolvence;
veřejné zakázky; duševní vlastnictví; IT, média a telekomunikace a regulatorní záležitosti.

Facebook

LinkedIn

Twitter

