
 

   

Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá již druhý seminář na téma: 

 

,,Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ochrana 

 osobních údajů" 

 
Již brzy nabude v platnost zásadní novinka v legislativě, jedná se o nové nařízení Evropské unie tzv. GDPR 

neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které navazuje nebo doplňuje Zákon o ochraně osobních 

údajů. Toto nařízení vstoupí v účinnost 25. května 2018 a přinese dosud největší revoluci v ochraně 

osobních údajů pro celou EU.  

 

Seminář poskytne informace o tom, jak provést audit nakládání s osobními údaji zaměstnanců, 

potenciálních zaměstnanců, zákazníků nebo potenciálních zákazníků. Seminář je tak vhodný pro velmi široký 

okruh osob, které v praxi zpracovávají osobní údaje či jsou zástupci subjektu, který za zpracování osobních 

údajů odpovídá jako správce osobních údajů. 

 

Termín konání:   25. 10. 2017   9:00 - 14:00 hod. 

 

Místo konání:   Školící středisko - Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk 

   Vchod do firmy je z ulice B. Němcové nikoliv z Vančurové. Zvonit na „účtárnu“. 

   Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře firmy ELZACO spol. s r.o.  

  

Přednášející:  Mgr. Martin Kornel, Ph.D. - je vedoucím advokátem Frank Bold Advokáti, který v 

současné době působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a v několika 

velkých podnicích zastával pozici vrcholového manažera zodpovědného za právní a 

personální otázky. Je specialistou na oblast obchodního, pracovního a rodinného 

práva a v těchto oborech publikuje a přednáší. 

 

Program semináře: 

 Základní informace o GDPR 

o principy nařízení 

o osoby, kterých se nařízení týká 

o kategorizace osob, které osobní údaje zpracovávají 

o základní pojmy (správce, zpracovatel) 



 

 Chráněné osobní údaje 

o obecné a zvláštní osobní údaje 

o pseudonymizované údaje 

o anonymizované údaje 

 Zpracování osobních údajů 

o účel zpracování 

o zákonné důvody zpracování 

 Povinnosti správce a zpracovatele 

o informační povinnosti 

o usnadňování výkonu práv subjektům údajů 

o povinnost opravit a vymazat osobní údaj 

o omezení zpracování 

o právo vznášet námitky 

o vhodná opatření při zpracování 

o smlouvy mezi správcem a zpracovatelem 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

 

Okresní hospodářská komora Šumperk 

 


