POZVÁNKA
Unie podnikových právníků ČR z. s. ve spolupráci s ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Vás srdečně zvou na seminář

„Due diligence procesů dle GDPR“,
který se bude konat ve čtvrtek 12. ledna 2017
v prostorách společnosti HP Inc Czech Republic s.r.o.
na adrese
budova Delta - 8. patro, Za Brumlovkou 1559/5 Michle, 140 00 Praha
Program:
08:30 – 09:00

Prezence účastníků

09:00 – 12:00

Odborná přednáška na témata:
 Jak se vyhnout pokutám až 20 milionů eur nebo 4 % z celosvětového
ročního obratu, které přináší nové nařízením o ochraně osobních údajů
(GDPR).
 Jak provádět gap analýzu v oblasti osobních údajů a posuzovat soulad s
GDPR, jaké jsou možnosti zajištění gap analýzy a vhodné postupy.
 Jak posoudit soulad souhlasů, privacy policies, dodavatelských smluv,
a dalších dokumentů s GDPR.
 Jaké nové požadavky na informační systémy plynou z práv subjektu
údajů.
 Co přináší princip zajištění a prokazování souladu s nařízením
(accountability) a jak do interních procesů promítnout nové povinnosti v
oblasti zabezpečení a oznamování incidentů, ustanovení pověřence pro
ochranu osobních údajů a posuzování dopadů.

Změna programu je 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.

Přednášející:

Odborný garant:

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., partner a vedoucí specializace ochrany
osobních údajů v ROWAN LEGAL
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek, associate v ROWAN LEGAL a doktorand
Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
JUDr. Denisa Bellinger Country Counsel for Czech Republic and Slovakia
HP Inc Czech Republic s.r.o.

Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR. Účast je bezplatná.
V případě neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom akci mohli nabídnout dalším
zájemcům, neboť počet účastníků je limitován.
Organizační informace:
Svoji účast, prosíme, potvrďte do 5. ledna 2017 na e-mailovou adresu info@uppcr.cz, kontaktní
osoba K. Jiroutová, tel.: 267 053 727, mobil 728 274 987. Přihlášky budou přijímány do naplnění
kapacity přednáškového sálu.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi.
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
prezidentka UPP ČR
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

