UNIE PODNIKOVÝCH PRÁVNÍKŮ ČR

Vážená kolegyně, vážený kolego,
pozitivní ohlasy na předchozí sérii akcí k implementaci Nařízení EU o ochraně osobních údajů nás
vedly k pokračování spolupráce Unie podnikových právníků ČR a její sekce Compliance, se
společností MICROSOFT, s.r.o., a Pierstone s.r.o., advokátní kancelář, při organizování dalšího
odborného semináře k tématu

GDPR – kontroly regulátora a praktické zkušenosti
který se bude konat dne 6. února 2019 v přednáškovém sále
společnosti MICROSOFT, s.r.o., Vyskočilova 1561/4a, Praha 4 - Michle
Seminář je zaměřen, zejména na:


Zkušenosti z realizovaných kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů před i po
účinnosti GDPR a poznatky k zajištění jejich průběhu a zabezpečení nápravných
opatření



Sdílení zkušeností a diskuse k aktuálním tématům naplňování požadavků GDPR
v podnikové praxi a součinnosti s Úřadem pro ochranu osobních údajů

Orientační časový rozvrh:
8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 10:30 Případové studie z provedených kontrol ÚOOÚ v podnicích
10.30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 12:30 Panelová diskuse přednášejících a dotazy účastníků
12:30

Závěr semináře

Přednášející:
Mgr. Jana Pattynová, LL.M., partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o.
JUDr. David Řemínek, MBA, LL.M., Head of Legal, Unibail Rodamco Westfield
Mgr. Jitka Pišl Drábková, pověřenec pro ochranu osobních údajů, Česká pošta, s.p.

Mgr. Alice Selby, PhD., LL.M., Data Protection Officer skupiny International Personal
Finance Plc
Mgr. Vanda Kellerová, Data Protection Officer T-Mobile Czech Republic a.s.
JUDr. Klára Novotná, Ph.D., Head Data Privacy CEE, Novartis s.r.o.
Seminář je pořádán pro členy UPP ČR, právníky a compliance specialisty kolektivních členů UPP ČR.
Ke zvýšení využitelnosti poznatků ve Vaší praxi můžete přispět svými dotazy, které si přejete v
rámci programu semináře diskutovat. Posílejte je Vladimíru Valentovi (vladimir.valenta@cez.cz),
vedoucímu sekce Compliance UPP ČR.
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/w3WSVHNrOP2pHpin1
nejpozději do 1. 2. 2019.
Účastnický poplatek za seminář ve výši 300,- Kč bez DPH bude fakturován po skončení akce.
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Potvrzením závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi
JUDr. Marie Brejchová LL. M.
prezidentka UPP ČR

