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si Vás dovolují pozvat na seminář 
 

Problematika GDPR a zákon č. 110/2019 Sb. 
 

Cílem semináře je seznámit osoby, které přicházejí v rámci svého pracovního zařazení do styku s osobními 
údaji, se základními pojmy z oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu 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) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který ruší 
platnost zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Současně 
upravuje a zpřesňuje některá ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

V návaznosti na seznámení s požadavky právních předpisů na oblast ochrany osobních údajů, následuje 
diskuze opatření k naplnění těchto požadavků. Cílem semináře je také seznámit účastníky s praktickými 
problémy souvisejícími s ochranou informací a osobních údajů v praxi organizací a firem, jako jsou například 
on-line a cloudové systémy, přístupové a kamerové systémy, pořizování audiovizuálních záznamů a 
podobně v kontextu souvisejících právních předpisů (občanský zákoník, zákoník práce apod.). 

Seminář nabízí posluchačům orientaci v poměrně složité problematice ochrany osobních údajů jako výchozí 
bod pro vnitřní posouzení, do jaké míry je u daného subjektu ochrana osobních údajů zajištěna, zda jsou 
kompetentní osoby dostatečně seznámeny a poučeny s jejich povinnostmi, zda daný subjekt naplňuje 
všechny zákonné požadavky a vodítkem pro zavedení nebo zdokonalení systému ochrany osobních údajů.  
 
 
Termín: 3. září 2019, 9.00 - 14.00 hodin  

Místo konání: HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 

 

Program semináře: 

 8:30 - 9:00  Registrace účastníků 

 9:00 - 10:00  Základními pojmy a principy ochrany informací 

10:00 - 11:00  Relevantní požadavky právních předpisů - NAŘÍZENÍ a zákon č. 110/2019 Sb. 

11:00 - 11:30  Přestávka s občerstvením 

11:30 - 12:30  Jak reagovat na požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů 

12:30 - 14:00  Jak rozpoznat nedostatky v bezpečnosti a ochraně osobních údajů 

Jak reagovat na bezpečnostní incident 

Závěr 

 

 



 

Přednášející:  

Ing. Martin Dušek - bezpečnostní ředitel VIAVIS a.s., soudní znalec v oblasti 
bezpečnosti informací, ICT, IS a datových sítí, certifikovaný manažer informační 
bezpečnosti, spoluautor metodiky řízení rizik RANIT. Pravidelně přednáší 
problematiku ochrany osobních údajů na Slezské univerzitě v Opavě. 

Mgr. Vladimír Nesvadba - lektor s více než dvacetiletou praxí v oblasti trestního 
práva, včetně kriminality policistů, se znalostí činnosti státních orgánů, kde sám 
dlouhá léta působil. Odborník pro oblast fyzické bezpečnosti a ochrany osobních 
údajů. Konzultant v oblasti GDPR. 

Mgr. et Mgr. Hana Vitásková - expertní konzultantka a lektorka se specializací 
na sociální engineering, osobní bezpečnost a analýzu sociálních vazeb, sociálních 
vztahů. V oblasti psychologie chování má know how získané dlouholetou praxí. 
Mimo oblast sociálního inženýrství se specializuje i na problematiku GDPR. 

 

Účastnický poplatek: 

 
členové HK ČR 2.000 Kč bez DPH, 21% DPH, 2.420 Kč s DPH 
ostatní  3.000 Kč bez DPH, 21 % DPH, 3.630 Kč s DPH 
 
Způsob úhrady: fakturou 

Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat náhradníka. Poplatek  
zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře, písemných podkladů a občerstvení pro účastníky. Účastníci 
obdrží při vstupu doklad o zaplacení (fakturu). 
 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: seminare@viavis.cz 

Uzávěrka přihlášek:     29. 8. 2019, do 12ti hodin     Počet účastníků je omezen. 

Kontaktní osoba:         Ing. Ivana Korčeková, GSM: +420 604 297 782, e-mail: ivana.korcekova@viavis.cz 

Na seminář se můžete registrovat/objednat vyplněním níže připojené přihlášky/objednávky a následným 
zaplacením účastnického poplatku na bankovní účet č.: 162011618/0300 (ČSOB a.s.), VS: 20190903,  
SS: uveďte IČ Vaší společnosti/organizace. 

Bližší informace ke způsobu úhrady: GSM: +420 605 529 049, e-mail: jana.krestanova@viavis.cz 
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OBJEDNÁVKA/PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

 
 
 

VIAVIS a.s. 
Obránců míru 237/35 
703 00 Ostrava-Vítkovice 
IČ: 25848402 
DIČ: CZ25848402 

 
 

V ……………………………….… dne ………………………… 

 

Věc: Objednávka semináře „Problematika GDPR a zákon č. 110/2019 Sb.“ 

 

 

Jméno a příjmení účastníka:* …………………………………………………………………………………………………………………… 

IČ:*    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:*    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:*   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Termín semináře:   3. 9. 2019, od 9h do 14:00 h 

Místo konání:   HERTIN s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 

Počet osob:   …………………………………… 

Celková cena:   …………………………………… Kč s DPH 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis (razítko) objednatele 

 

 

 

 

 

* Povinný údaj - prosím, v přihlášce/objednávce vyplňte všechny údaje označené hvězdičkou. Požadované údaje 

VIAVIS a.s. zpracuje pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to za účelem zefektivnění komunikace 

s účastníkem/objednatelem semináře a následného vystavení daňového dokladu (faktury). 


