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

 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
15. 11. 2018 

 
Číslo akce 10020127 

Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce a informace Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 

Cena 2100 Kč včetně DPH  
Lektor Mgr. Iva Svozilová 

Lektorské činnosti se věnuje 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 nařízení GDPR, pracuje v týmech pro audity 
nakládání s osobními údaji pro obce, neziskovky a pro podnikatelské subjekty. 

Anotace 
 
 
 
 
 

 
Určeno 

Seminář je zaměřen na tématiku Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR), které zavádí v případě některých organizací a firem funkci pověřence 
na ochranu osobních údajů, což s sebou přináší řadu nových povinností, jako 
je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími 
z GDPR, kontrola interních procesů v organizaci a jejich soulad s GDPR, 
proškolování zaměstnanců a celkové řízení agendy interní ochrany dat.  

Seminář je určen všem těm, kteří budou plnit v organizaci funkci pověřence a 
rovněž jsou kontaktní osobou pro dozorový úřad a subjekty údajů. 

Program  Plnění povinností správce v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů /dále jen "GDPR/ se zaměřením na odpovědnost správce, 
zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro řádnou 
ochranu osobních údajů a plnění informační povinnosti 

 Dokumentace pro správce a zpracovatele v souvislosti s GDPR se 
zaměřením na vyplňování záznamů o činnostech zpracování, posouzení 
vlivů 

 Dostupná vzorová dokumentace určená pro jednotlivá odvětví /pro obce, 
pro školy, pro zdravotnická zařízení, pro sociální služby/ a práce s nimi 

 Jak postupovat při uplatňování práv subjektů údajů, vzory odpovědí                  
na uplatnění práv 

  Odpovědi na dotazy účastníků 

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

 
Organizační pokyny 

 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou nebo e-mailem 
nejpozději do 12. 11. 2018 na adresu: 
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 10020127.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
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