Unie podnikových právníků ČR
a
Česká Compliance Asociace
Vám nabízí účast na tematickém workshopu

Data a ochrana hospodářské soutěže
který se koná ve čtvrtek 14. června 2018 od 9:00 do 12:00 hodin
v sále společnosti Česká spořitelna, a.s.,
Erste Corporate Banking, Rytířská 29, Praha 1
Víte, jak spolu souvisí regulace ochrany osobních údajů a hospodářské soutěže? Zajímají vás
pohledy a názory dozorových orgánů na souvislosti těchto svou oblastí? Chcete se dozvědět více
o rizicích, spojených se zpracováním velkých objemů dat současnými technologickými
prostředky – tzv. Big Data, z pohledu obou oblastí právních regulací? Cítíte potřebu porozumět
tomu, zda a jakým způsobem se vás tato compliance problematika týká? A jak se požadavky
GDPR promítají do podnikové praxe v této oblasti? Pak právě pro vás je tento workshop vhodný!
Program workshopu:


Data, digitální platformy a hospodářská soutěž



Vztah soutěžního práva a ochrany osobních údajů včetně zajišťování compliance



Big data a hospodářská soutěž – možnosti a limity soutěžního práva, řešení souběhu ochrany dat a
ochrany hospodářské soutěže



Vybrané problémy související s implementací GDPR v podnikové praxi

Pracovní setkání se uskuteční za účasti a expertních příspěvků:
JUDr. Hynka Broma, 1. místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
Mgr. Josefa Prokeše, ředitele sekce správní Úřadu pro ochranu osobních údajů,
Mgr. Zuzany Dubské, Data Protection Specialist, PwC Česká republika, vedoucí Sekce ochrany
soukromí ČCA,
JUDr. Jiřího Kindla, M.Jur., Ph.D., advokáta a partnera AHK Weil, Gotshall & Manges
Moderuje:
Mgr. Ondřej Dostal, vedoucí skupiny soutěžní compliance ČEZ, a. s., a vedoucí Sekce soutěžní
compliance ČCA

Cena: pro člena UPP ČR - jako pro člena ČCA - 950 Kč (bez DPH)
pro nečlena ČCA/UPP ČR - 1 100 Kč (bez DPH)
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu ZDE nejpozději do úterý 12. června 2018.
Upozornění:
Účast na semináři nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu
požadavku vyhovět. Zadáním závazné přihlášky jsou tyto podmínky závazné pro organizátora,
vysílající organizaci i účastníka.
Případné dotazy k obsahu semináře vám zodpoví:
Ondřej Dostal nebo Daniela Hübnerová, e-mail: soutezni.compliance@czech-ca.cz
Organizační a technické dotazy vám v případě potřeby zodpoví:
Ivana Petřinová, tel: +420 774 265 641, e-mail: iva.petrinova@czech-ca.cz
Vzhledem ke kapacitě rezervovaného sálu si ČCA vyhrazuje právo odmítnout registraci zájemců
zaslaných po vyčerpání kapacity.
Organizátorem workshopu je Česká Compliance Asociace z.s., www.czech-ca.cz
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 21310
Sídlo: Nademlejnská 1086/14, Hloubětín, 198 00 Praha 9, IČ: 22812695
Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

