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Seminář Český adaptační zákon o zpracování osobních údajů ke GDPR 

v praxi měst, obcí a dalších organizací 
Aplikace novinek do praxe – Nová práva a povinnosti – Dozorový úřad  
 

 

24. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů jako zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů vyhlášen takzvaný adaptační zákon ke GDPR. Tento právní předpis dnem vyhlášení 

zároveň nabyl účinnosti. Zpřesňuje legislativu týkající se ochrany osobních údajů dle GDPR a 

přináší změny, které se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem 

veřejné moci. Seznamte se na semináři s tím, co je opravdu důležité a co je nutné zohlednit při 

aplikaci GDPR a adaptačního zákona v praxi, jak řešit sporné případy a jaká jsou nejnovější 

stanoviska dozorového úřadu. 
 

Přednáší: JUDr. Eva Janečková, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Odbor kancelář tajemníka 

(OKT), MČ Praha 8 

Místo konání: Praha 4, konferenční prostory Na Sádce  

Datum konání: 21. 5. 2019  

 

Zaměření semináře: Seminář je zaměřen na plnění jednotlivých povinností správce a 

zpracovatele a výkon práv subjektů údajů v jednotlivých oblastech činnosti obcí a jejich 

příspěvkových organizací, za využití praktických příkladů. Cílem semináře Adaptační zákon a 

změny v ochraně osobních údajů je seznámit účastníky s novým českým zákonem, který blíže 

upravuje pravidla a povinnosti GDPR. Budete upozorněni na vše, co se přijetím adaptačního 

zákona mění a jak tyto změny ovlivní Vaši praxi. Ujasníte si, který zákon má přednost ve 

sporných případech, a poukázáno bude i na problematické oblasti z praxe.  

 

Komu je seminář určen: vedení organizací veřejného sektoru, dalším zaměstnancům obcí a 

příspěvkových organizací, zejména pověřencům pro ochranu osobních údajů. 

Program semináře: 

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

9:00–10:40 Základní zásady GDPR, jejich promítnutí do povinností správce, současná praxe  

Definice pojmů, vč. pojmu osobní údaj, výklad po účinnosti GDPR  

Povinnosti vyplývající ze základních zásad a jejich modifikace adaptačním 

zákonem 

Nové povinnosti: Záznamy o činnostech zpracování, Oznamovaní bezpečnostních 

incidentů, Jmenování pověřence, Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

10:40–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–12:30  Nová práva subjektu údajů – právo na výmaz, právo na přenositelnost, právo 

vznést námitku atd. a jejich realizace v praxi 
Český adaptační zákon o zpracování osobních údajů: Specifika českého zákona o 

zpracování osobních údajů, Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů, 

Způsobilost dítěte udělit souhlas, informační povinnost prostřednictvím dálkového 

přístupu, výjimka z povinnosti posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), 

Sankce, Dozorový úřad 

12:30–13:00 Závěrečná diskuse 
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Závazná objednávka účasti na semináři Český adaptační zákon 
Cena semináře: 3780,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 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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