
21. října 2021 

od 8.00 do 13.00 hodin
Sídlo PRK Partners

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
v kontextu nejnovějších změn 

PRK Partners a Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Vás srdečně zvou

na další seminář.

Předmětem semináře bude snaha o rozšíření znalostí ohledně ochrany osobních údajů 

v soukromoprávní sféře. Seminář je koncipován na principu z teorie do praxe, tudíž obsahuje jak nezbytné 

de�nice, sloužící k správnému pochopení problematiky, tak praktické příklady. Během semináře 

prodiskutujeme nejnovější vývoj v oblasti ochrany osobních údajů ve vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel, 

kamerových a jiných sledovacích systémů, probereme nejrůznější případy úniků osobních údajů a co k nim 

vedlo, prodiskutujeme nedávné pokuty udělené dle GDPR v EU, probereme novinky jež přináší novela 

zákona o elektronických komunikacích a rovněž dopady Rozsudku Schrems II na ochranu osobních údajů. 

Součástí semináře bude také rozbor případů z praxe. 

Přednášející: 

Mgr. Kateřina Fritzlová

seniorní advokátka 

kanceláře PRK Partners s.r.o.

Přednášející: 

Mgr. Jaroslav Seborský

advokátní koncipient 

kanceláře PRK Partners s.r.o.

Termín: 

čtvrtek 21. 10. 2021 od 8.00 do 13.00 hodin

Parkování:

na okolních parkovištích (u OD Kau�and - za poplatek, 

před Domem kultury města Ostravy)

Místo: 

kancelář PRK Partners, 

28. října 3346/91, 702 00 Ostrava 

(změna místa konání semináře vyhrazena)

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: seminare.ova@prkpartners.com

www.prkpartners.com www.khkmsk.cz

Registrace: 

     prostřednictvím registračního formuláře na stránkách KHK MSK www.khkmsk-registrace.cz 

     registrace je možná nejpozději do úterý 19. 10. 2021. 

     účast je možné zrušit nejpozději do 19. 10. 2021; následně je již možná pouze změna účastníka

Registrační poplatek:

     členové KH ČR:  968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH)

     ostatní:   1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH)

     faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním  

     semináře

Podmínky přihlášení: 

Své dotazy týkající se přednášeného tématu nám prosím zasílejte na e-mail 

seminare.ova@prkpartners.com. Vaše dotazy budou zodpovězeny během praktické části semináře.

V ceně je zahrnuto občerstvení v průběhu semináře 


