
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na WORKSHOP 
  

NAŘÍZENÍ GDPR 
NOVÁ LEGISLATIVA EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

20. 3. 2018 
 

Číslo akce 10020091 
Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena 2500 Kč včetně DPH  

 
Lektor  Mgr. Ivana Svozilová 

Lektorské činnosti provádí již od roku 2006, kdy prošla základní přípravou 
lektorů státní správy. Spolupracuje se sdružením SPES, byla lektorem v řadě 
projektů a mj. školila problematiku nového občanského zákoníku.  
Nyní se věnuje především problematice GDPR, pracuje v týmech pro audity 
nakládání s osobními údaji (pro obce, neziskovky i pro podnikatelské subjekty). 
 

Anotace Seminář se týká nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (jinak také jen 
„GDPR“) s účinností od 25. 5. 2018. Představuje nový právní rámec ochrany 
osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit práva rezidentů EU proti 
neoprávněnému zacházení s jejich daty vč. osobních údajů. Nařízení GDPR se 
týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a on-line služeb, které 
zpracovávají data uživatelů. Nařízení GDPR za porušování pravidel zavádí 
astronomické pokuty. 
 

Program Workshop ke GDPR je zaměřen na: 
 osobní údaje – zpracovávání při přijímání nových a stávajících 

zaměstnanců, u podnikajících fyzických osob, kteří jsou odběratelé či 
dodavatelé 

 implementace GDPR krok po kroku 
 jak zmapovat zpracovávání osobních údajů 
 jak stanovit správný účel zpracování a co s tím, kdy se kryje více účelů 
 úprava souhlasů se zpracováním osobních údajů 
 úprava smluv se zpracovateli osobních údajů 
 jak dostát právům subjektů  
 posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů 
 nutnost úpravy či tvorby nových vnitřních předpisů  
 předpokládaný způsob stanovování pokut a postup dozorového orgánu 
  

Časový 
harmonogram 

 8,30 –  9,00 hod. prezence 
 9,00 - 14,00 hod. odborný program 
  

Organizační 
pokyny 

Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou, anebo e-mailem 
nejpozději do 18. 3. 2018. 
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
 nám. Republiky 2686, 532 27  Pardubice 
 e-mail: buchtova@dtpce.cz 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank  
Pardubice, variabilní symbol 10020091.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
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