
        

  

Odborný seminář – GDPR v praxi 
 

 

Program 

 
08:30–09:00 registrace 
09:00–09:15 přivítání a představení Krajské hospodářské komory MSK 
09:15–09:45 FORLEX s.r.o., advokátní kancelář, Mgr. Lumír Swiech, advokát 

09:45–10:00 přestávka 
10:00–10:30 EDGE Consulting s.r.o., Michal Macoun 
10:30–10:45 přestávka 
10:45–11:15 RESPECT, a.s., Ing. Tomáš Staněk, Broking Manager, specialista      

kybernetických rizik 
11:15–11:30 diskuse a závěr 

 

Kdy a kde 

 
19. 6. 2018  Budova Krajské hospodářské komory MSK, školící místnost, Výstavní 

2224/8, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory 

Kapacita volných míst je omezena. Přihlásit se můžete do 14.6. 

 

Na seminář se hlaste pomocí přihlašovacího formuláře na webu: 

https://www.khkmsk.cz/registrace/ 

 

Poplatek: 
• 200 Kč bez DPH pro nečleny Krajské hospodářské komory 

• 100 Kč bez DPH pro členy komory 

Platba v hotovosti na místě. 

 

Anotace jednotlivých prezentujících: 

 

FORLEX: 

 
• Popíšeme si modelové příklady implementace u hypotetického výrobního podniku 

a B2C obchodníka 

• Jak byla splněna informační povinnost ve vztahu k subjektům údajů 

• K jakým úpravám HR dokumentace došlo 

• K čemu a jakým způsobem byly získány souhlasy zaměstnanců 

• Jak se nastavil nábor zaměstnance 

https://www.khkmsk.cz/registrace/


• Jak byla nastavena skartace a archivace dokumentace ve firmě 

• Kdy potřebuji souhlas se zasíláním newsletterů a kdy ne, jak je nakládáno 

se starými databázemi 

• Se kterými subjekty musela být uzavřena smlouva upravující předávání 

osobních údajů 

• Jak byly nastaveny kamerové systémy a proč nešlo o monitorování zaměstnanců 

• Jaké riziko představuje docházkový systém založený na otisku prstu 

• Jak byl nastaven GPS tracking vozidel 

• Jak vypadá evidence zpracování osobních údajů 

• Pro co bylo připraveno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 

• Proč nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů 

• Jak má probíhat kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů? 

 

EDGE Consulting: 

 
• Na modelové situaci firmy střední velikosti (do 50 zaměstnanců) si projdeme 

a vysvětlíme návrh jednotlivých prvků zabezpečení, zálohování a řízení přístupů pro 

realizaci projektu souladu s GDPR v IT prostředí. 

• Modelový příklad bude zahrnovat řešení pro e-commerce a kamerové systémy. 

• Popíšeme si také obecný postup řešení bezpečnostního incidentu. 

 

RESPECT: 

 
• Co jsou to kybernetická rizika z pohledu pojišťovacího makléře? 

• Jejich význam a dopad na hospodaření firmy 

• GDPR a možné důsledky 

• Na modelových příkladech různých společností si probereme možnosti 

   pojistného krytí a příklady škodních událostí 


