
Vážená kolegyně, vážený kolego,

díky Vašemu trvajícímu zájmu o již čtvrtý rok probíhající sérii akcí k Nařízení EU o ochraně

osobních údajů pro Vás Unie podnikových právníků ČR a její sekce Compliance, ve spolupráci

se společností ROWAN LEGAL, připravili další webinář, tentokrát na téma

Zkušenosti a změny v oblasti ochrany osobních údajů

Webinář je zaměřen na novinky a výzvy, které uplynulý rok přinesl. Ať již jde o zrušení

Privacy Shield, schválení nařízení ePrivacy Radou EU nebo projednávání novely zákona

o elektronických komunikacích na půdě Poslanecké sněmovny – na to vše se musí

správci v roce 2021 připravit. Na co si dát pozor při kontrole? Jak se změní podoba

cookies lišt na českém internetu? A kdy (ne)předávat data do USA?

Datum: 3. 6. 2021 od 9.30 do 12.00 hod.

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

Program:

9:30 – 9:45 Úvod – kontrolní činnost ÚOOÚ v r. 2020 a plán kontrol pro r. 2021 – Mgr.
Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E, Partner

9:45 – 10:10 Na co si dát pozor při kontrole – zkušenosti z kontrol a doporučení –
Michal Nulíček, Mgr. et Mgr. Ing., Jan Tomíšek, CIPP/E, Managing Associate

10:10 – 10:40 Příchod doby opt-inové – kdy bude pro cookies potřeba souhlas a jak
nastavit cookies lištu, telemarketing – Jan Tomíšek

10:40 – 10:50 přestávka

10:50 – 11:05 Předávání údajů do zahraničí – jak se mění režim předávání po zrušení
Privacy Shield a Brexitu – Mgr. Filip Beneš, Junior Lawyer

11:05 – 11:20 Data protection aspekty whistleblowingu dle chystané české úpravy –
Michal Nulíček, Ondřej Kašpar, Junior Lawyer

11:20 – 11:35 Aktuality ze zahraničí – Ondřej Kašpar, Přicházející požadavky navazující
regulace ePrivacy – Jan Tomíšek

11:35 – 12:00 Závěrečné shrnutí a doporučení dalších kroků – Michal Nulíček. Sdílení

zkušeností a diskuse k aktuálním tématům naplňování požadavků GDPR v praxi

Vaše dotazy můžete posílat předem moderátorce webináře Mgr. Jitce Pišl Drábkové
na drabkova.jitka@cpost.cz

Webinář je zdarma a je určen pouze pro členy UPP ČR, právníky a compliance
specialisty kolektivních členů UPP ČR.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/hhTho3FUQrtc6Fa36 do
1. 6. 21. Účast Vám potvrdíme zasláním přístupových údajů k MS Teams.

Těšíme se na slyšenou ve sdíleném digitálním prostoru,

JUDr. Marie Brejchová LL.M., prezidentka UPP ČR/ LinkedIn UPP

JUDr. Vladimír Valenta, vedoucí sekce Compliance

Mgr. Jitka Pišl Drábková, členka sekce Compliance

http://www.uppcr.cz/
mailto:drabkova.jitka@cpost.cz
https://forms.gle/hhTho3FUQrtc6Fa36
https://www.linkedin.com/company/uppcr/

