
 

 
PARTNEŘI: Akademie GDPR formou cyklu seminářů pomáhá firmám a dalším subjektům 

připravit se na implementaci nového evropského nařízení o ochraně osobních 

údajů. Akademie se koná za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů  
a partnery IBM Česká republika, KPMG Česká republika a PRK Partners  

vás v rámci Akademie GDPR zve na seminář 
 
 

Nové povinnosti, příležitosti a rizika – manažerské shrnutí 
 

Audit stávajících povinností a stavu prostředí v oblasti 
ochrany osobních údajů  

 
 

16. 6. 2017 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky na adrese  
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

 
 
PROGRAM: 
Vzdělávací modul je zaměřen na formulaci doporučení pro audit stávajících povinností a stavu prostředí 
(zacházení s daty v organizaci) v oblasti ochrany osobních údajů a jejich vztah k novinkám, které v této 
oblasti firmám vyplynou z nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 
ve všech členských státech EU od 25. května 2018. Čas potřebný na přípravu na nové povinnosti firmám 
z nařízení vyplývající odhadujeme dle velikosti firmy na 3-18 měsíců, je právě nyní nejvyšší čas na zahájení 
přípravy středních a menších firem a exekutivní rozhodnutí o budoucnosti jejich práce s osobními údaji. 
Seminář je proto určen vrcholovým manažerům a pracovníkům firem zodpovědným za celkové řízení 
organizace a rozhodování o jejích personálních kapacitách a financování na rok 2018. 

 
 
HARMONOGRAM:  
  9:00 – 9:30      Registrace 
  9:30 – 9:50      Zahájení a úvod do tématu:  
  Radek Špicar, M.Phil, viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku 
  JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů (tbc)                     
  9:50 – 10:30    Principiální novinky evropské reformy ochrany osobních údajů a z nich vyplývajících  
  povinnostech pro firmy  
10:30 – 10:40    Coffee break  
10:40 – 11:40    Doporučené kroky vedení firem v oblasti zajištění souladu s požadavky GDPR  
11:40 – 11:50    Coffee break 
11:50 – 12:10    Plán běhu školení Akademie GDPR  
12:10 – 13:00    Diskuze o individuální situaci zúčastněných firem, konzultace přednášejících  
  a garantů s účastníky  
13:00 – 14:00    Dobrovolná diskuze o podrobnějších aspektech prezentovaných vstupů 

 
 
 
 
 

http://www.spcr.cz/
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PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
• Daniel Joksch, člen Pracovní skupiny SP ČR pro ochranu dat a specialista na ochranu dat 
 společnosti IBM Česká republika 
 

• Jan Krob, Director Management & Consulting, KPMG Česká republika 
 

• Jindřich Kalíšek, advokát a zapsaný mediátor, Advokátní kancelář PRK Partners 

 
ODBORNÍ GARANTI OBSAHU KURZU: 
• Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních údajů 
 

• Tereza Šamanová, manažerka pro digitální ekonomiku a koordinátorka Pracovní skupiny SP ČR 
 pro ochranu dat, Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 
 
 
REGISTRACE 
▪ Na seminář se, prosím, přihlaste zde 

http://www.spcr.cz/
http://registrace.spcr.cz/konference?eventId=483&controller=event&task=individualRegister

