
                                                                                 
 

 
                                                          

 

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

P O Z V Á N K A 
 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 
Unie podnikových právníků ČR a její sekce Compliance, ve spolupráci se společností 
MICROSOFT, s.r.o. a Pierstone s.r.o, advokátní kancelář, Vás tímto srdečně zvou na seminář 

 

„GDPR pro pokročilé – právník a IT“ 

 
který se bude konat dne  29.  května 2017 od 13.00 do 16.00 hod. v konferenčním 

centru Microsoft, Brumlovka Business Centre, Vyskočilova 4a, Praha 4 

 
 

 
Seminář je zaměřen na řešení praktických problémů při implementaci GDPR, zejména: 
 

- počáteční rozdílovou GDPR analýzu, 
- proces DPIA, včetně praktické ukázky modelových DPIA,  
- možnost přesunutí odpovědnosti za GDPR Compliance na dodavatele IT, včetně praktické 

ukázky některých dostupných nástrojů. 
 
Prezentují:  
 
Jana Pattynová, partner Pierstone s.r.o., advokátní kancelář 
Jiří Černý, Ředitel pro právní záležitosti, MICROSOFT, s.r.o. 
Michal Kolb, Account Technology Strategist, MICROSOFT, s.r.o. 
 
 
Vezměte svého IT kolegu nebo kolegyni s sebou! Seminář je záměrně orientován na dvě 
odlišné profese, právníky a IT odborníky, kteří si právě v oblasti GDPR potřebují co nejlépe 
porozumět. Proto je účast obou těchto profesí z Vašeho podniku žádoucí. 
 
 



Téma Vás zaujalo a čas také vyhovuje, ale cesta do Prahy je dlouhá? Tentokrát to nevadí, 
semináře se můžete zúčastnit i z prostor Vaší firmy.  

WEBINAR 

je internetový prostředek, který Vám umožní „být na semináři s námi“.  Nezapomeňte nám to 
při přihlašování na seminář napsat a my nezapomeneme poslat na Vaši emailovou adresu 
potřebné instrukce k Vašemu připojení. 
 
 
Změna programu vyhrazena.  
 
Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky (a rovněž jejich 
IT kolegy), můžete posílat Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě 
semináře, který si připravujeme pro sebe. 
 
 
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR. Účast je bezplatná.  

V případě neúčasti očekáváme včasnou omluvu, abychom seminář mohli nabídnout dalším 
zájemcům, neboť počet účastníků je limitován.  

 

Organizační informace:  

Svoji účast, prosíme, potvrďte do 24. května 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 
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