
Vážená kolegyně, vážený kolego,

Unie podnikových právníků a její sekce IT a inovace & sekce Compliance společně s advokátní

kanceláří GHS Legal, s.r.o., Vás tímto srdečně zve na odborný webinář na téma

Automatizované rozhodování a profilování 

ve světle GDPR

Webinář Vás seznámí s vývojem problematiky zpracování osobních údajů při profilování a
automatizovaném rozhodování dle aktuální legislativy a výkladové praxe Evropského
sboru pro ochranu osobních údajů a dozorových úřadů. Zaměříme se zejména na
aktuální praxi při využívání těchto institutů.

Datum: 10. 3. 2022 od 15.00 do17.00 hod.
Prezentují: Jiří Bálek, člen UPP ČR

Michal Nohel, AK GHS Legal, s.r.o.

.

P O Z V Á N K A



Unie podnikových právníků ČR z. s.

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 821

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

www.uppcr.cz

Jiří Bálek je Data Privacy Managerem ve společnosti Novartis Pharma zodpovědným za

zajištění ochrany osobních údajů v divizích Pharmaceuticals a Oncology v České republice,

Slovensku, Maďarsku a Izraeli, a dále též doktorandem na katedře obchodního práva PrF UK.

Ve své předchozí praxi působil mimo jiné jako právník ve skupině Seznam.cz a v advokátní

kanceláři Deloitte Legal.

Michal Nohel je advokátem v advokátní kanceláři GHS Legal. Před advokacií vedl právní tým

Českého rozhlasu a následně téměř pět let působil jako vedoucí právního oddělení

společnosti Seznam.cz, a.s. a přímo odpovídal za zajištění právní podpory skupiny Seznam.cz

a jejích strategických aktivit.

Účast na webináři potvrzujeme zasláním přístupových údajů k MS Teams.

Webinář je zdarma a je pořádán pouze pro členy UPP ČR.

Do 5. 3. můžete posílat dotazy k této problematice na email drabkova.jitka@cpost.cz

Těšíme se na Vaši účast a na slyšenou ve sdíleném digitálním prostoru. 

Za UPP ČR:

Jitka Pišl Drábková a Jiří Novák, garanti akce

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/qTs82ehmLVWW8D9q9

do 7. 3., poté Vám budou zaslány přístupové údaje.
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