
 
 

        
                                                  

 

 
 

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

P O Z V Á N K A 
 
 
                      
                    Vážená paní, vážený pane, 

 
                    Unie podnikových právníků ČR z.s. ve spolupráci s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL a  
                    Českou Compliance Asociací z.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář  

 
 

                         „GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
General Data Protection Regulation“  

 
který se bude konat dne 28. března 2017 od 9:00 do 15:00 hodin 

v přednáškovém sále společnosti Pražská energetika, a.s.,  Na Hroudě 4, Praha 10   
 
     Seminář je zaměřen na:   
 

 regulatorní rámec nové úpravy ochrany osobních údajů 
 ochranu práv subjektů údajů v praxi 
 povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů 
 standardizaci nástrojů správců a zpracovatelů 
 mezinárodní transfery dat 
 institut pověřence pro ochranu osobních údajů 
 praktické zkušenosti s přípravou implementace GDPR a možná doporučení 
 dotazy a diskusi 

    
    Časový program:  
 
    8:30 -   9:00  Prezence účastníků 
 
    9:00 - 11:45           Dopolední část zaměřená na získání celkového přehledu o obsahu nové 
                                   právní úpravy osobních údajů, jeho jednotlivých institutů, požadavků 
                                   a jejich dopadů 
 
    11:45 -  12:15        Přestávka na občerstvení  
    
    12:15 -  15:00        Odpolední část zaměřená na sdílení praktických poznatků a zkušeností 
                                   spojených s implementací požadavků GDPR ve společnostech 
  
 



    Prezentující: 

 

   Mgr. Michal Nulíček, LL.M.,  partner a advokát ROWAN LEGAL advokátní kancelář 

   PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy, Úřad pro ochranu osobních 

   údajů 

   Mgr. Zuzana Radičová, právník/compliance specialista ve společnosti Raiffeisen stavební 

   spořitelna, a.s. 

   Mgr. František Nonnemann, data privacy & protection manažer ve společnosti MONETA 

   Money Bank, a.s. 

   Mgr. Jitka Drábková, právník specialista ve společnosti Česká pošta, s.p. 

   Mgr. Zora Kusáková, právník ve společnosti Pražská energetika, a.s. 

   Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M., vedoucí oddělení práva ICT, PRK Partners, advokátní kancelář 

   JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., ředitel právního úseku a compliance officer ve společnosti 

   MAFRA, a.s.; předseda Spolku pro ochranu osobních údajů z.s.    

   Mgr. Alice Selby, Ph.D., LL.M., senior manažer regulace a data privacy officer ve společnosti  

   T-Mobile Czech Republic, a.s. 

    

   Seminář je pro členy UPP, právníky a compliance officers kolektivních členů UPP a pro členy 
   České compliance asociace. 

   Vaše dotazy zasílejte předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který 
   si připravujeme pro sebe. 

 
  Přihlásit se můžete  prostřednictvím odkazu https://goo.gl/forms/dYD9xiaJBJAGum8S2 
  nejpozději do 20. března 2017.  

 
  Doprava do místa konání Na Hroudě 1492/4, Praha 10:  
  Metrem „A“ do stanice Strašnická-přestup na tramvaj č. 7 – výstupní stanice Kubánské náměstí, 
  tramvaj č. 26 – výstupní stanice Na Hroudě. Další možnosti ze středu města - tramvaj č. 6, 22, 24,       
  výstup Kubánské náměstí  
 
  Účastnický poplatek za seminář ve výši 1.128,- 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. 
   
  Organizační zajištění semináře 
  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       
 
  JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka UPP ČR        


