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Konference GDPR napříč firmou: zajištění nové povinnosti českých společností v oblasti 

ochrany osobních dat – Checklist pro TOP management, aneb co zkontrolovat v právním oddělení, 

HR, IT, obchodě a marketingu  
 

Nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), přináší zásadní změny a povinnosti, jimž se 

nevyhne téměř žádná obchodní společnost. Vedení firem musí zajistit, že po nabytí účinnosti GDPR dne 25. 

května 2018 budou jejich společnosti nejen dodržovat nová pravidla pro nakládání s osobními údaji, ale také to, 

že budou připraveny reagovat na požadavky subjektů údajů, kterým GDPR dává řadu nových práv. Problematika 

je natolik závažná a příprava napříč odděleními náročná (HR, obchod, marketing, právní odd., IT ad.), že 

vyžaduje Vaši pozornost. Přijďte získat esenciální informace o tom, co zkontrolovat v rámci každého oddělení 

napříč firmou, aby celý systém ochrany osobních údajů byl řádně zajištěn. Seznamte se s možnými úskalími 

nového nařízení a konkrétními doporučeními, abyste o dalších postupech ve Vaší firmě rozhodli na základě 

objektivních informací.  
 

Vystoupí: zástupci poradenské společnosti Deloitte a dále Mgr. Klára Valentová z advokátní kanceláře 

Vilímková, Dudák & Partners 

Datum a místo konání: 24. 1. 2018, Praha 4, konferenční centrum hotelu Occidental Praha (Barceló)  
 

Zaměření konference: Konference usnadní českým zaměstnavatelům implementaci nového nařízení EU o 

ochraně osobních údajů (GDPR) a splnění nových povinností správců i zpracovatelů. Získáte konkrétní 

doporučení v oblastech, kterých se GDPR zásadně dotkne. Dozvíte se, jak zkontrolovat přípravu jednotlivých 

oddělení a ověřit zásadní kroky, které musejí být nezbytně provedeny před nabytím účinnosti GDPR, neboť 

sankce za porušení povinnosti jsou velmi přísné. Ujasníte si řadu sporných výkladů a prodiskutujete je 

s odborníky, kteří se nařízením a jeho dopadem do praxe českých firem zabývají. Seznámíte se s jejich pohledem 

na celou problematiku a získáte informace z praxe.  
 

Komu je konference určena: zejm. jednatelům, členům představenstev akciových společností, generálním 

ředitelům a dalším představitelům nejvyššího vedení. Dílčí informace získají i personalisté, právníci, mzdové 

účetní, IT manažeři, obchodní a marketingoví manažeři. 
 

Program konference: 

9:00–9:30 Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení 

9:30–10:15 Představení GDPR: Ing. Mgr. Ondřej Chovanec, Ambruz & Dark Deloitte Legal 

Shrnutí GDPR v hlavních bodech, upozornění na novinky a změny oproti dosavadní 

úpravě včetně nových práv subjektů údajů, proces zajištění compliance.  

10:15–11:00 Personální oblast: Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát advokátní 

kanceláře Vilímková, Dudák & Partners  

 Dopady nové úpravy do personální agendy od výběrového řízení až po skončení 

pracovního poměru, mj. též předávání údajů o zaměstnancích různým subjektům např. 

v rámci nadnárodní skupiny, přenos osobních údajů do zahraničí a monitoring 

zaměstnanců. 

11:00–11:30  Přestávka na občerstvení 

11:30–12:15 Marketing a obchod: Mgr. Ján Kuklinca, Ambruz & Dark Deloitte Legal 

 Ochrana osobních údajů v marketingových aktivitách. Kdy lze potenciální zákazníky 

oslovovat napřímo bez dalších požadavků a kdy jen s jejich souhlasem. Problematika 

pokročilých marketingových analýz, emailových sdělení, využívání cookies na 

webových stránkách a další.  

12:15–13:15 Oblast IT: Mgr. Jan Seidl, Deloitte Advisory 

 Dopad nařízení GDPR do oblasti IT a zabezpečení informací. Vysvětlení klíčových 

pojmů obsažených v nařízení na konkrétních příkladech. 

13:15–14:00 Panelová diskuze 
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Závazná objednávka účasti na konferenci GDPR napříč 
firmou: zajištění nové povinnosti českých zaměstnavatelů v 
oblasti ochrany osobních dat  Cena konference: 2 990,- Kč bez 
DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. Při objednávce do 24. 11. 2017 sleva 10 %. (Slevy se sčítají). 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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