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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá již třetí seminář na téma: 

 

„GDPR V PRAXI“ 
 

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.  

 

Na školení GDPR se dozvíte, jaké změny nařízení přináší, jak se na ně v předstihu připravit                

i jaké sankce vám budou hrozit, když tak neučiníte. Novou legislativu vám vysvětlíme nejen                  

z hlediska teorie, ale vše si rozebereme i na konkrétních příkladech, abyste věděli, jak 

postupovat v praxi. 

 

Termín konání:   Úterý 20. března 2018 - od 9:00 do 14:00 

 

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

   Šumperk 

Přednášející:  Mgr. Jitka Kmošková - Specializuje se na problematiku ochrany 

osobních údajů a povinnosti vyplývající z nového nařízení GDPR, ke 

kterému mimo jiné píše odborné články, vede školení a vystupuje na 

konferencích a v médiích. Služby v oblasti GDPR poskytovala pro firmy 

jako je Nano Energies, Autonapůl, ARSY line ale i pro veřejné subjekty, 

například pro město Písek. 

 
Cena semináře:  1 650,- Kč bez DPH/osoba - pro členy OHK Šumperk 

 1 950,- Kč bez DPH/osoba - pro ostatní účastníky 

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10% 

(pro členy 1 485,- Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1 755,- Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné 

podobě. 
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OBSAH SEMINÁŘE: 

 
1. Shrnutí základních informací  

o Příklady pojmů, zákonných titulů, povinností  

2. Případová studie – výrobní společnost  

o Zaměření na zaměstnance  

o Zaměření na zákazníky  

o Specifika (kamerové systémy, marketing)  

3. Případová studie –  základní/střední školy 

o Zaměření na žáky  

o Specifika  

4. Nejčastější opatření  

o Vnitřní předpis – obsah a praktické ukázky  

o Zásady ochrany osobních údajů (informační dokument) – obsah a praktické ukázky  

o Souhlasy – náležitosti, možnosti využití  

o Zpracovatelské smlouvy – náležitosti, příklady zpracovatelů  

o Postup při bezpečnostním incidentu (v rámci ochrany osobních údajů)  

o Záznamy o činnostech zpracování – náležitosti  

o Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů – kdy provést, postup  

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: 

 
 Platba za seminář bude provedena zálohovou fakturu, kterou obdržíte po potvrzení 

rezervace  

 Registrace účastníků semináře probíhá mezi 8:30 - 9:00 hod.  

 Vchod do školicího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice 

Vančurové. Pro vchod do budovy zvoňte na ,,účtárnu"  

 Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení.  

 

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněné přihlášky! 
 

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: eva.kubisova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:  +420 724 055 097 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


