
           
 
 
 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací                  

pro poradenství si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma: 

 

 „General Data Protection Regulation“ (GDPR) 
Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – aktuální 
realita a důsledky pro vaši organizaci od května 2018. 
 

Kdy: 23. 5. 2017, 9:00 – 13:00 hodin 

Kde: budova sídla Úřadu práce, první mezipatro budovy, velký konferenční sál, Horská 5, 

541 01 Trutnov  

Cena: 600,- Kč + DPH pro člena KHK a 1.000,- Kč + DPH pro nečlena KHK  

 

Harmonogram semináře:  

 

8:30 Prezence účastníků  

9:00 GDPR obecné skutečnosti  

9:30 GDPR z hlediska ICT  

10:30 Coffee break  

11:00 GDPR z hlediska PRÁVA  

12:00 Kulatý stůl – diskuze, otázky a odpovědi. 

13:00 Předpokládaný konec  

 

Na semináři budeme hovořit o těchto základních tématech: 
 
GDPR – OBECNÉ SKUTEČNOSTI 
 
Co je GDPR a jaké je pozadí vzniku tohoto nařízení. 
Jaké vládní instituce a jak budou tato nařízení prosazovat a kontrolovat. 
Koho se toto nařízení týká a jaké obecné kroky budou muset dotčené firmy podniknout. 
Co je pozice „pověřence“, jaké budou jeho úkoly a kdo jí bude smět vykonávat – základní vstupní 
informace. 
Kolik a koho bude zavedení nových pravidel stát.  
GDPR z pohledu dotčených osob – proč bychom měli GDPR chtít a podporovat.  
 
Přednášející: Mgr. Václav Jung, člen řídícího výboru Asociace pro poradenství. Václav Jung je 
odborníkem pro oblast rozvoje, vzdělávání, implementace a zavádění změn na úrovni podniků i 
jednotlivců. 

 
 
 



GDPR z hlediska ICT 
 
Co bude znamenat GDPR pro firemní software a informační systém vůbec.  
Co budou muset firmy měnit a co ne. 
Jaké budou základní požadavky na informační systémy u malých a středních firem. 
 
Přednášející: Ing. David Melichar, PhD, zakladatel software OneSoftConnect, který zjednodušuje 
firemní administrativu. David Melichar je odborníkem v oblasti data governance - souladu informačních 
technologií a firemních procesů.  
  
 
GDPR z hlediska PRÁVA 
 
Jak být i po 25. květnu 2018 „compliant“ z hlediska ochrany osobních údajů. 
Jak informovat, získat souhlas či poučit zákazníka/zaměstnance o právech subjektů údajů. 
Jak se postavit k nově zaváděným pojmům dle GDPR. 
Jak provádět evidenci činností zpracování osobních údajů. 
Jaké další novinky budou aplikovatelné (a zda vůbec) na Vaše podnikání a jak to zjistit. 
 

přednášející: Mgr. Richard Otevřel, Senior advokát Havel, Holásek & Partners. Richard Otevřel 

je Senior advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na právo 

duševního a průmyslového vlastnictví, IT, ochrany osobních údajů a také na obecnější otázky práva 

EU a veřejnoprávní regulace. 

 
Vaše případné dotazy, prosíme, zasílejte předem na email: vasakova@komora-khk.cz, vybrané pak 
budou zodpovězeny v rámci „Kulatého stolu“. 
 

 
Na setkání s Vámi se za Krajskou hospodářskou komoru Královéhradeckého kraje těší Ing. Jolana 

Vašáková a za Asociaci pro poradenství Mgr. Klára Lichá. 

 
 
 
 
 
 


