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POZVÁNKA NA AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ

GDPR (praktické zkušenosti a nový zákon
o zpracování osobních údajů)
Rok po zavedení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známého též pod zkratkou
GDPR (General Data Protection Regulation), byl přijat zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, který nahradil zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jaké jsou po déle než roce zkušenosti s implementací a praktickou aplikací GDPR? Jak se
v České republice změnilo vnímání ochrany osobních údajů? Byla důvodná panika spojená
s účinností GDPR a co se vlastně po květnu 2018 stalo? A co znamená pro praxi nový český zákon?

PROGRAM SEMINÁŘE:
1. Stručný úvod do problematiky ochrany osobních údajů a GDPR
2. Praktické postřehy z iplementace GDPR
3. Nejčastější chyby při zpracování osobních údajů ve školství,
veřejné správě a privátním sektoru
4. Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
a pokuty udělované za porušení GDPR
5. Nový zákon o zpracování osobních údajů a jeho dopady na
zpracování osobních údajů
6. Odpovědnost za zpracování osobních údajů u správců (zejména
měst, obcí a úřadů), kteří jsou vyloučeni z pokutování
7. Diskuze
Seminář je určen pro zástupce soukromého i veřejného sektoru, kteří
pracují s osobními údaji nebo jsou za jejich zpracování odpovědní.
Seminář je rovněž vhodný pro osoby vykonávající funkci pověřence
pro ochranu osobních údajů.

TERMÍN:

26. 9. 2019
9:00 – 14:00
CENA:

1 490 Kč
(osvobozeno od DPH v rámci
průběžného vzdělávání úředníků ÚSC,
u ostatních nutno přičíst 21% DPH)

Součástí jsou vzdělávací
materiály a bohaté občerstvení
včetně oběda.

LEKTOR: Mgr. Jan Mandát, LL.M.
Absolvent postgraduálního studia v oblasti ochrany informací. Od roku
2010 působí jako jednatel obchodní korporace Mandát
& partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje
dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru. Podílel se na
implementaci GDPR u několika desítek správců.

PŘIHLÁŠKY:
Ing. Andrea Danělišynová
Email: danelisynova@vzdelavaci.cz
Tel.: +420 774 430 771

MÍSTO KONÁNÍ:
Slezské vzdělávací centrumul.
Karola Sliwky 225/41, Karviná Fryštát
Parkoviště se nachází přímo u centra. Nabízíme nové moderní učebny, Wifi.

Realizujeme širokou škálu akreditovaných a neakreditovaných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit.
Nabízíme pronájem učeben a přednáškového sálu. Zajišťujeme profesionální cateringové služby.

