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Termín: pátek 16. března 2018
Dopolední skupina: od 8.00 do 11.30 hodin
Odpolední skupina: od 13.00 do 16.30 hodin

(Bloky jsou separátní, nenavazují na sebe. Při 
registraci prosíme uveďte, do které skupiny 
chcete být zařazeni.)

Místo: kancelář PRK Partners,  
28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

Parkování: na okolních parkovištích  
(u OD Kaufland – za poplatek, či před Domem 
kultury města Ostravy).

Kontaktní osoby:  
•   REGISTRACE: Ladislav Kozák,  

tel.: 597 479 328, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz

•   ÚHRADA REGISTRAČNÍHO POPLATKU  
A ORGANIZAČNÍ INFORMACE:  
Lenka Jurovatá, tel.: 558 889 099,  
e-mail: lenka.jurovata@prkpartners.com

Podmínky přihlášení

Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na 
stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz  
a to nejpozději do středy 14. 3. 2018. Účastnický 
poplatek je nutné uhradit do 14. 3. 2018. Účast je 
možné zrušit nejpozději do tohoto data; následně je již 
možná pouze změna účastníka. Přihláška je platná až 
po uhrazení účastnického poplatku.

Registrační poplatek:  
•  členové HK ČR 968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH) 
•  ostatní 1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH)

Registrační poplatek je splatný do středy 14. 3. 2018.  
Poplatek prosím uhraďte předem na účet 
č. 2080008/2700, variabilní symbol pro tento seminář je 
16032018. Do poznámky pro příjemce prosím uveďte 
název Vaší společnosti, abychom mohli identifkovat 
platbu. Zálohovou fakturu vystavujeme na vyžádání, 
prosím kontaktujte naši asistentku Lenku Jurovatou.

Po sérii seminářů zabývajících se problematikou GDPR, jejichž cílem bylo především seznámit účastníky 
s obsahem nařízen, jsme pro Vás připravili již prakticky zaměřené workshopy.

Workshopy se zaměří na období příprav implementace ve firmách, při které vyvstává řada konkrétních 
otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby 
příslušné dokumentace. Na semináři společně s JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek proberete praktické zkušenosti 
s  implementací GDPR s návrhem možných doporučení. Nastíníme aktuální problémy a podělíme se se 
zkušenostmi a jejich řešením.

Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management 
společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

KAPACITA OMEZENA. Seminář je koncipován jako pracovní workshop a seznam účastníků je kapacitně 
omezen na max 20 osob tak, aby se jednalo o skutečně interaktivní seminář.

Přednášející:

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, 
advokát a zapsaný mediátor, specialista na právo informačních 
a komunikačních technologií a na ochranu osobních údajů

JAK NA GDPR 
PRAKTICKÝ WORKSHOP
pátek 16. března 2018
Sídlo PRK Partners, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava


