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Seminář

GDPR pro vedoucí pracovníky a manažery. Praktické
zkušenosti s novým obecným nařízením o ochraně
osobních údajů
Seminář je určen pro:
manažery a vedoucí pracovníky společností.

Cíl semináře:
seminář se bude věnovat změnám a prvním praktickým zkušenostem, které přineslo nové Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)

Obsah semináře:
1. Osobní údaje:
co všechno jsou osobní údaje
kde konkrétně je hledat
zaměstnanecká agenda
databáze klientů
marketingová zpracovávání
dokumentace z akcí podniků (foto, videozáznamy)
soutěže
příklady z praxe
2. Zpracování osobních údajů:
co se (ne)považuje za zpracování
kdo jsou správci a zpracovatelé
povinnosti vztahující se ke zpracování podle současného zákona
příklady z praxe
3. Nejčastější chyby při zpracování osobních údajů:
nejčastější chyby podle Úřadu pro ochranu osobních údajů
cookies a jejich nastavení
4. GDPR:
co je to GDPR a jaké změny přinese
největší otazníky pojící se k nové úpravě (pověřenec pro osobní údaje, záznamy o zpracování osobních údajů, povinnosti
při úniku osobních údajů)
výhody a nevýhody GDPR
vysvětlení nových institutů GDPR a jakým způsobem je zajistit
5. Tipy z praxe k GDPR:
jak se k GDPR postavit a čím začít při úpravě nakládání s osobními údaji

18.11.2018 06:34

vnitřní systémy a jejich nastavení
školení zaměstnanců – kdy ano a kdy ne
nastavení informací a souhlasů
(ne)jmenování pověřence
6. Ukázky z praxe pro jednotlivá oddělení firmy:
efektivní úprava osobních údajů v marketingu
efektivní úprava osobních údajů v zaměstnanecké agendě
efektivní úprava osobních údajů ve vnitřních systémech
efektivní úprava osobních údajů v databázích klientů

Časový harmonogram:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 11.00 – přednáška
11.00 - 11.15 - přestávka
11.15 - 12.30 přednáška + diskuze

Lektor
Mgr. Petra Dolejšová
je advokátkou a jednatelkou AK eLegal, kde právníci nejsou „kufřík, kravata a řeč protkaná paragrafy“. Petra se specializuje
se na právo v oblasti marketingu, mediální právo a ochranu duševního vlastnictví. Za svou praxi již proškolila stovky
marketérů a začínajících i zkušených podnikatelů a desítkám klientů pomohla právním problémům předejít nebo…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena
Litujeme, ale na tento termín semináře

13.9.2018

9:00 - 12:30

Praha

bude upřesněno

4990 Kč

se už nelze objednat.
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení
o absolvování semináře.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
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Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:
GDPR, General Data Protection Regulation, GDPR pro vedoucí pracovníky, GDPR pro manažery, obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, ochrana osobních údajů, GDPR seminář, osobní údaje ochrana, zpracování osobních údajů, kurz,
zaměstnanecká agenda, databáze klientů, cookies, seminář, GDPR změny, novinky GDPR,výhody a nevýhody GDPR, osobní
údaje v marketingu, školení Praha, školení ochrana osobních údajů, GDPR, GDPR školení, školení GDPR, GDPR kurz, Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR školení Praha, GDPR kurz Praha, GDPR seminář Praha, Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů školení, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů kurz, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů seminář,
atd.
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