U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č E S K É

R E P U B L I K Y o. s.

POZVÁNKA
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Nová evropská právní úprava ochrany osobních údajů“
který se bude konat dne 15. května 2014
v přednáškovém sále společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

Časový a odborný program:
8:30 – 9:00

Prezence účastníků

9.00 – 12:00

Program:
-

-

Reforma evropské ochrany osobních údajů – popis prací a
navrhovaných změn - Mgr. Josef Prokeš, ředitel Odboru legislativy a
zahraničních vztahů ÚOOÚ (60 min.)
Přestávka na kávu (15 min.)
Dopady nového nařízení ochrany osobních údajů - Klára Novotná,
T-Mobile Czech Republic a.s. (45 min.)
Nařízení z pohledu společností poskytujících cloudové služby,
včetně očekávaných změn v rámci dohody Safe Harbour – Václav
Mach, Microsoft s.r.o. (45 min.)

Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR a je zpoplatněn částkou 200,- Kč bez DPH.
Změna programu vyhrazena.
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro
sebe.

Organizační informace:

Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 9. 5. 2014, a to na e-mailovou
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727,
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR o.s., Na Hroudě 19, 100
00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků).

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 malé občerstvení.
Organizační zajištění semináře
Unie podnikových právníků ČR o.s. - www.uppcr.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR

