Zveme vás na semináře Sítě pro rodinu, z. s.

GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Seminář je určen zejména vedoucím a koordinátorům mateřských center, ale i manažerům dalších
neziskových organizací, které pracují s osobními daty občanů EU (případně těm, kteří jsou za osobní data
občanů EU v neziskové organizaci zodpovědní).
Seminář je zaměřen na legislativu v oblasti ochrany osobních údajů ve světle „nového nařízení GDPR“.
Účastníci semináře by měli po jeho absolvování umět nakládat s osobními údaji svých zaměstnanců i svých
klientů v souladu se zákonem. Seminář rovněž poskytne praktické rady a doporučení z oblasti bezpečnosti při
nakládání s osobními údaji, komunikaci s ÚOOÚ a rovněž účastníci získají informace o tom, jak správně
opravit své dokumenty a weby, aby odpovídaly požadavkům nového nařízení.
Obsah semináře v bodech:







Krátký úvod do ochrany osobních údajů (historie ochrany osobních údajů, zákon versus nařízení
GDPR)
Pojem osobní údaj
Subjekty osobních údajů (správce, zpracovatel a zpracovatelská smlouva, subjekt osobních údajů)
Bezpečnostní opatření při nakládání s osobními údaji a postup při úniku osobních údajů
Nové instituty v oblasti nakládání s osobními údaji (pověřenec pro ochranu osobních údajů, zásady
nakládání s osobními údaji)
Komunikace se subjekty osobních údajů, vyřizování jejich žádostí a komunikace s ÚOOÚ

Přednáší: JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, která se zaměřuje na rodinné, pracovní a trestní právo; právo
pracovní a trestní s ohledem na ochranu osobních údajů zaměstnanců a Mgr. Vít Křížka, advokátní koncipient,
který se zaměřuje na soukromoprávní regulaci ochrany osobnosti a správní právo
Rozsah: 4 hodiny, vždy v čase 9:00 – 13:00 hod.
Místa konání seminářů:
čtvrtek 1. 3. 2018 – BRNO Café Práh, Ve Vaňkovce 1, Brno - střed
čtvrtek 8. 3. 2018 – PRAHA Učebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1 (3. patro)
pátek 9. 3. 2018 - ČESKÉ BUDĚJOVICE M-centrum pro mladou rodinu, Ant. Barcala 40/1791, Č.Budějovice
pondělí 26. 3. 2018 – PRAHA Učebna Církve českobratrské evangelické, Klimentská 18, Praha 1 (3. patro)
Účastnický poplatek: 850 Kč pro jednoho zástupce z členského MC, 1250 Kč pro nečleny Sítě pro rodinu
Hlídání dětí: není zajištěno
Přestávka: 15 minut – k dispozici káva, čaj, voda
Způsob přihlášení a zaplacení poplatku: Název města je vždy zároveň odkazem na přihlašovací formulář.
BRNO – přihlašování do 21. 2. 2018
PRAHA – kapacita semináře naplněna
ČESKÉ BUDĚJOVICE – přihlašování do 28. 2. 2018
PRAHA – přihlašování do 18. 3. 2018
Po přihlášení nejméně 12 účastníků semináře vám bude potvrzeno, že se seminář bude konat a budete
vyzváni k zaplacení poplatku.
O účasti na semináři rozhoduje pořadí přijetí přihlášek. Pro bližší informace kontaktujte Irenu Přibylovou:
irena.pribylova@sitprorodinu.cz.
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