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Záznam webináře GDPR: nové nařízení o ochraně osobních údajů – jak se 

připravit na nejdůležitější změny  
Praktický návod pro správnou implementaci novinek v oblasti GDPR  
 

GDPR, nové nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, přinese zásadní změny a 

povinnosti, jimž se nevyhne žádná obchodní společnost ani organizace. Za nedodržení 

povinností nového evropského nařízení navíc hrozí vysoké pokuty. Problematika je závažná a 

příprava napříč odděleními (HR, obchod, marketing, právní odd., IT ad.) časově náročná. 

Získejte základní přehled změn a upozornění na nové povinnosti ze záznamu webináře.  
 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová, spolupracující advokát AK Vilímková, Dudák & Partners 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře GDPR: nové nařízení o ochraně osobních údajů poskytne základní orientaci 

v problematice ochrany osobních údajů v souvislosti s nabytím účinnosti nového obecného 

nařízení EU 25. 5. 2018. Budete upozorněni zejm. na ty nové povinnosti, jejichž zavedení do 

praxe si vyžádá delší čas na přípravu. Dozvíte se, jaká opatření přijmout, jak nastavit procesy 

a upravit dokumentaci, abyste předešli sankcím GDPR. Záznam webináře Vám poskytne 

informace nezbytné pro aplikaci GDPR do praxe a tipy, kde sledovat aktuální pokyny ke 

GDPR. 
 

Komu je záznam webináře určen: statutárním zástupcům společností, majitelům a 

vrcholovému vedení firem, personálním ředitelům a personalistům, mzdovým účetním, 

podnikovým právníkům, ale také IT manažerům a správcům počítačových sítí. Aplikace 

zákona je povinná pro soukromý i veřejný sektor, proto informace využijí nejen zástupci 

podnikatelské obce, ale také státních orgánů a organizací. 

 

Program nahrávky webináře: 

Základní informace a působnost GDPR 

Co nového přinese GDPR   

Postupy a doporučení, jak se na GDPR připravit 

Tipy, kde sledovat aktuální stanoviska a výklady ke GDPR 

Sankce za nesplnění nové povinnosti 
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Závazná objednávka účasti na webináři GDPR: obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů 
Cena záznamu webináře: 920,- Kč bez DPH  

 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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