
 

 

 

 

 

Pozvánka na školení 

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

 

Vážená paní / Vážený pane, 

dovolujeme si Vám zaslat nabídku na kurz, který je určen všem podnikům a institucím, ale i 

jednotlivcům a online službám, které zpracovávají data uživatelů. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále 

jen GDPR začne platit od 25. května 2018. Nařízení přináší velké změny v ochraně 

osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s 

daty a osobními údaji.  

Nutnost upravit způsob zpracování osobních údajů je povinná pro všechny organizace 

zpracovávající osobní údaje s důrazem na bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou 

správu, nebo e-shopy.  

Období od dubna 2016, do května 2018, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, 

kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními 

údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, který GDPR 

svěřuje do jejich národní pravomoci. 

Pro pracovníky všech odvětví, kteří se zabývají touto problematikou a pro osoby, které budou 

zastávat roli Pověřence pro ochranu osobních údajů, jsme ve spolupráci se společností NGSS, 

připravili 2 kurzy, které by měly napomoci porozumět problematice a získat potřebné metodiky 

a postupy k naplnění požadavků GDPR. 

První kurz: 

1. GDPR v praxi - Seznámení s GDPR bude provedeno porovnáním k dosavadní praxi 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento kurz je základním 

kurzem pro získání přehledu o změnách a požadavcích ve zpracování a ochraně 

osobních údajů. 

 Po úspěšném absolvování kurzu, získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu. 

 



Druhý kurz: 

2. Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů - Tento kurz formou dvoudenní 

přípravy poskytne absolventům ucelený přehled o výkonu role pověřence a praktickou 

formou procvičí potřebné dovednosti. 

 Po úspěšném absolvování kurzu příprava pověřence a složení testu, získá každý účastník 

certifikát o absolvování kurzu.  

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

 

Datum konání:  
09. 11. 2017  GDPR v praxi – Praha 
22. – 23. 11. 2017 Příprava pověřence – Praha 

Místo konání:  
Administrativní centrum „Galerie Harfa“,  
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9; 4. patro  

Parkování:  ZDARMA v „Galerii Harfa“  

Cena:  

1) 6.000,- Kč bez DPH; 7.260,- Kč vč. DPH / osoba  
(cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffeebreak, 1x oběd), osvědčení  
a podklady k přednáškám) 

2) 15.000,- Kč bez DPH; 18.150,- Kč vč. DPH / osoba 
(cena zahrnuje náklady na občerstvení (4x Coffeebreak, 2x oběd), osvědčení 
a podklady k přednáškám) 

Přednášející:  
Antonín Šefčík -  senior konzultant ve společnosti NGSS, lead auditor 
ISMS, problematikou ochrany osobních údajů se zabývá přes 15 let. 

 GDPR v praxi - 09. 11. 2017  

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 – 09:10 Zahájení semináře, představení služeb K. Svěráková 

09:10 – 10:30 

Seznámení s GDPR 
- definice, zásady zpracování osobních údajů, 
zákonnost zpracování, včetně udělení souhlasu, práva 
subjektu údajů, povinnosti správce a zpracovatele, 
zabezpečení osobních údajů, ohlašování porušení 
zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, pověřenec pro ochranu 
osobních údajů, kodexy, osvědčení, podniková, 
pravidla, postavení Úřadu 

Antonín Šefčík 

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu - 

10:45 – 11:15 Seznámení s GDPR – pokračování Antonín Šefčík 

11:15 – 12:00 Oběd - 

12:00 – 13:00 Problematika zpracování souhlasu podle GDPR Antonín Šefčík 

13:00 – 13:10 Přestávka na kávu - 

13:10 – 14:30 Identifikace zpracování osobních údajů Antonín Šefčík 

14:30 – 15:15 
Jak dosáhnout souladu s GDPR – jak nastavit projekt 
pro zajištění ochrany osobních údajů dle GDPR 

Antonín Šefčík 

15:15 – 16:00 
Problematika stanovení zásad zpracování 
osobních údajů a podmínek ochrany práv subjektů 
údajů v organizaci 

Antonín Šefčík 

16:00 – 16:20 Diskuse a závěr školení Antonín Šefčík 



PROGRAM SEMINÁŘE 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

 

 Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů  
(1. den 22. 11. 2017) 

 

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 – 09:10 Zahájení semináře, představení služeb K. Svěráková 

09:10 – 10:30 
Úkoly pověřence dle GDPR a finální verze stanovisek 
(vodítek) k pověřenci (DPO) vydaných pracovní 
skupinou WP29 

Antonín Šefčík 

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu - 

10:45 – 11:15 
Práva a povinnosti pověřence v kontextu činností 
organizace 

Antonín Šefčík 

11:15 – 12:00 Oběd - 

12:00 – 13:00 Postavení pověřence v organizaci Antonín Šefčík 

13:00 – 13:10 Přestávka na kávu - 

13:10 – 14:30 Role a odpovědnosti při ochraně osobních údaj Antonín Šefčík 

14:30 – 15:15 
Monitorování souladu aktivit zaměstnavatele v oblasti 
zpracování a ochrany osobních údajů s GDPR 

Antonín Šefčík 

15:15 – 15:25 Přestávka na kávu - 

15:25 – 16:00 Vedení dokumentace dle GDPR – možná struktura Antonín Šefčík 

16:00 – 16:20 Diskuse a závěr školení Antonín Šefčík 

 Příprava pověřence pro ochranu osobních údajů  
(2. den 23. 11. 2017) 

 

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 – 09:10 Zahájení semináře, představení služeb K. Svěráková 

09:10 – 10:30 
Provedení jednoho z možných druhů identifikace 
operací zpracování osobních údajů v organizaci a 
posouzení rizik pro práva a svobody subjektu údajů 

Antonín Šefčík 

10:30 – 10:45 Přestávka na kávu - 

10:45 – 11:15 
Problematika informování subjektu údajů a získávání 
souhlasu 

Antonín Šefčík 

11:15 – 12:00 Oběd - 

12:00 – 13:00 
Povinnosti správce a zpracovatele a smlouva mezi 
nimi 

Antonín Šefčík 

13:00 – 13:10 Přestávka na kávu - 

13:10 – 14:30 Zabezpečení osobních údajů Antonín Šefčík 

14:30 – 15:15 Posouzení rizik zpracování osobních údajů Antonín Šefčík 

15:15 – 16:00 
Správa incidentů zabezpečení osobních údajů a jejich 
hlášení 

Antonín Šefčík 

16:00 – 16:10 Přestávka na kávu - 

16:10 – 16:30 
Provedení posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů 

Antonín Šefčík 

16:30 – 17:00 Závěrečný test Antonín Šefčík 

17:00 Diskuse a závěr školení Antonín Šefčík 



 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

UPOZORŇUJEME! 

Kapacita sálu je omezena (max. počet: 25 zúčastněných). Děkujeme za pochopení.  

TÜV NORD Czech, s.r.o.  
Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 Tel.: (00420) 296 587 201-5  
Fax: (00420) 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz www.tuev-nord.cz  

Organizační 
pokyny: 

 Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. 

 Přihlášky zasílejte nejpozději tři dny před konáním semináře. 

 Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou 
(na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení, SS a VS). 

 Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji prosím, 
dokladem o platbě. 

 Fakturu – daňový doklad Vám zašleme emailem na základě přijaté platby. 

 STORNO POPLATKY – V případě odhlášení ze semináře 7 kalendářních dnů a méně 
před začátkem, účtujeme stornopoplatek 100% sazby. 

 V případě neúčasti se vložné nevrací!! 

Pro bližší 

informace 

a přihlášky: 

Ing. Klára Svěráková 

Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240 

E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, www.tuev-nord.cz 

mailto:sverakova@tuev-nord.cz
http://www.tuev-nord.cz/

