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GDPR v praxi malých a středních podniků 
Jak stihnout přípravu nařízení o ochraně osobních údajů do 25. 5. 2018  
 

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

jimž se nevyhne téměř žádná obchodní společnost. Vedení 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. Přijďte získat informace a postřehy z praxe o tom, na co se zaměřit v rámci 

jednotlivých oddělení napříč společností, aby byl celý systém ochrany osobních údajů řádně zajištěn. 
 

Přednáší: Ondřej Chovanec, advokát v Ambruz & Dark Deloitte Legal 

Místo konání: Praha 4, konferenční centrum hotelu Globus  

Datum konání: 27. 3. 2018  
 

Zaměření semináře: Seminář usnadní českým podnikatelům implementaci nového evropského 

nařízení a splnění nových povinností, které nařízení klade na správce a zpracovatele. Získáte konkrétní 

doporučení v oblastech, kterých se nařízení dotkne především (v personalistice, marketingu, ale i v 

mnoha dalších). Dozvíte se, jak by se jednotlivá oddělení Vaší společnosti měla na novou úpravu 

připravit a jaké zásadní kroky by měly být provedeny ještě před účinností nařízení. Ujasníte si řadu 

sporných výkladů a prodiskutujete je s odborníkem, který se nařízením a jeho dopadem do praxe 

českých firem intenzivně zabývá. Seznámíte se s praktickým pohledem na celou problematiku a 

získáte objektivní a spolehlivé informace, které Vám pomohou při nastavení procesů ve Vaší 

společnosti. 
 

Komu je seminář určen: zejména jednatelům společností s ručením omezeným, členům 

představenstev akciových společností, generálním ředitelům a dalším představitelům nejvyššího 

vedení. Seminář bude přínosný i pro personalisty, právníky, mzdové účetní, obchodní a marketingové 

manažery. 
 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení 

9:00–10:40 Představení GDPR. Shrnutí GDPR v hlavních bodech, vysvětlení základních pojmů, 

upozornění na klíčové povinnosti správců a zpracovatelů. Představení novinek oproti 

dosavadní úpravě včetně nových práv subjektů údajů. Nastínění postupu pro zajištění 

compliance. 

10:40–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30 GDPR v personalistice. Nařízení se výrazně dotkne personalistiky, jež je oblastí, 

která je relevantní prakticky pro všechny podniky. Budeme diskutovat dopady nařízení 

v této oblasti od výběrového řízení až po skončení pracovního poměru.  Pozornost 

bude věnována rovněž předávání údajů o zaměstnancích jiným subjektům (např. v 

rámci skupiny), přenosu osobních údajů do zahraničí a monitorování zaměstnanců. 

Specifické problémy. V závěrečném bloku se budeme věnovat některým specifickým 

otázkám GDPR a související legislativy. Diskutovat tak budeme dodržování 

povinností při marketingových aktivitách; kdy je či není třeba mít pověřence pro 

ochranu osobních údajů; zajištění vhodných technických a organizačních opatření na 

ochranu osobních údajů atd. 

12:30–13:00 Závěrečná diskuse  
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Závazná objednávka účasti na semináři GDPR v praxi malých a 
středních podniků 

Cena semináře: 2 890,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

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

ceny objednávky. 

 

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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