
                                                           
 

                                                          
 

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

 
 
                 Vážená kolegyně, vážený kolego,  

 
s ohledem na blížící se datum nabytí účinnosti (25. květen 2018) Nařízení EU o ochraně osobních 
údajů, organizuje Unie podnikových právníků ČR, sekce Compliance, ve spolupráci se společností 
MICROSOFT, s.r.o. a Pierstone s.r.o, advokátní kancelář další odborný seminář k tématu  

       GDPR – úskalí implementace ochrany osobních 
údajů v zaměstnaneckých vztazích 

 
 

který se bude konat dne  23. února  2018  v přednáškovém sále  
společnosti MICROSOFT, a.s.  Vyskočilova 1561/4a, Praha 4 Michle 

 
 
Seminář je zaměřen zejména na:  

 
 aktuální problémy s implementací GDPR v zaměstnaneckých vztazích a možné 

varianty jejich řešení  
 

 případové studie a praktické zkušenosti s implementací vybraných požadavků GDPR 
 

 dotazy a diskusi ke zkušenostem a způsobům implementace GDPR i mimo rámec 
zaměstnaneckých vztahů 

 

Časový program:  
 

8:30 -   9:00      Registrace účastníků 

9:00 -   10:30    Prezentace přednášejících 

 

10.30 - 11:00   Přestávka 

 

11:00 - 12:00   Prezentace přednášejících 

12:00 - 13:00   Diskuse a závěr semináře 

 



Přednášející:  

Mgr. Jana Pattynová, LL.M., partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o. 

Mgr. Lenka Suchánková, LL.M., partner advokátní kanceláře Pierstone s.r.o. 

JUDr. Klára Novotná, Ph.D., Head Data Privacy CEE, Novartis s.r.o. 

Mgr. Vanda Kellerová, Data Protection Officer a Senior právník ochrany osobních údajů,  
T-Mobile Czech Republic a.s. 

 
Seminář je pořádán pro členy UPP ČR, právníky a compliance specialisty kolektivních členů UPP 
ČR. 

 
K lepšímu zaměření semináře na praktické problémy, kterým aktuálně čelíte, můžete přispět svými 
dotazy nebo náměty na témata, která si přejete v rámci programu semináře probrat. Posílejte je 
prosím Vladimíru Valentovi (vladimir.valenta@cez.cz), vedoucímu sekce Compliance UPP ČR.   
 
Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/jZ2INq9uqiB8TbXP2 
nejpozději do 20. 2. 2018.                                               
 
Účastnický poplatek za seminář ve výši 300,- Kč bez DPH bude fakturován po skončení akce.  
   
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 občerstvení. 
   
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi 

 

Za Výkonný výbor UPP  

           JUDr. Marie Brejchová LL.M. 

prezidentka UPP ČR 


