U N I E P O D N I K O V Ý CH P R Á V N Í K Ů Č R z. s.
POZVÁNKA
Vážená kolegyně, vážený kolego,
Sekce práva informačních technologií Unie podnikových právníků ČR si dovoluje pozvat Vás, členy UPP
ČR, na dvoudenní seminář

Ochrana osobních údajů v novém a další aktuální otázky IT práva
který se bude konat ve dnech 7. – 8. 4. 2017
v Hotelu Akademie Velké Bílovice
Pátek 7. 4.
11:00 - 12:00 příjezd účastníků, prezence, ubytování
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 přednáška - Aktuální dění v oblasti práva IT (Radim Polčák, Masarykova Univerzita Brno,
Ústav práva a technologie)
14:15 - 15:15 přednáška – Přehled aktuální judikatury v oblasti IT (Pavel Hejl, advokátní kancelář Bird
& Bird)
15:30 - 16:00 přednáška – "Blockchain" a "Smart Contracts" – co to zase je? (Vojtěch Chloupek,
advokátní kancelář Bird & Bird)
16:15 – 17:15 přednáška – GDPR: Ochrana osobních údajů v novém (Andrea Jarolímková, advokátní
kancelář Bird & Bird)
17:15 – 17:45 workshop – "Dawn raid" od ÚOOÚ (advokátní kancelář Bird & Bird)
18:00 – 19:00 večeře
Sobota 8. 4.
8:00 - 9:00

snídaně

9:00 - 10:00

Moderovaná diskuse nad tématem Ochrana osobních údajů – Matěj Petrásek

10:15 - 11:45 workshop – Správná praxe ohlašování případů porušení (advokátní kancelář Bird & Bird)
12:00 – 13:00 oběd
Změna programu vyhrazena.

Organizační informace:
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/KwPOLjZLl0TVQ4Sg1
nejpozději do 20. 3. 2017
Místo konání:
Odborná část a ubytování: Hotel Akademie, Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice, http://velkebilovice.hotelakademie.cz/
Doprava do místa konání:
Trasu naleznete na www.mapy.cz – plánovač trasy
Doprava autobusem, vlakem – spojení naleznete na www.idos.cz
Účastnický poplatek bude fakturován po skončení akce:
Vložné s ubytováním ve dvoulůžkovém pokoji
Vložné s ubytováním v jednolůžkovém pokoji

1.700,- Kč bez DPH
1.900,- Kč bez DPH

Ubytování:
Je zajištěno ze 7. na 8. 4. 2017 v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Počet jednolůžkových pokojů
je omezen, budou rezervovány podle pořadí došlých přihlášek. Pořadatel má právo, v případě většího počtu
zájemců, změnit ubytování v jednolůžkovém pokoji na ubytování ve dvoulůžkovém. Svůj požadavek na
ubytování vyznačte v závazné přihlášce.
Stravování:
Je zajištěno v místě konání semináře.
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.
Organizační zajištění semináře
Unie podnikových právníků ČR z.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

