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Záznam webináře Praktické aspekty zpracování osobních údajů  
Jak nám pomohou základní zásady GDPR při každodenní práci s osobními údaji? 

 

Nakládání s osobními údaji se v každodenní práci vyhne jen málokdo. Základní právní 

předpis upravující pravidla zpracování je poměrně rozsáhlý a pro uživatele – právníka i 

právního laika – místy těžko stravitelný. Získejte praktický návod, jak si za pomoci znalosti 

základních zásad výrazně usnadnit orientaci v problematice zpracování osobních údajů a jak 

řádně splnit informační povinnost vůči subjektům údajů. Správnost postupů si ověřte na 

základě praktických tipů, doporučení a případových studií.  
 

Přednáší: Mgr. Bc. Tereza Hošková, vedoucí advokát v AK Weinhold Legal  

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Respektování a znalost základních zásad určitého právního odvětví bývá vždy velkou 

výhodou, málokdy to však v praxi představuje tak velkou devizu jako v případě zpracování 

osobních údajů. Za pomoci dobře formulovaných otázek, které opisují základní zásady 

zpracování a které si v rámci webináře posluchači osvojí, dospívají ti, kteří se problematice 

GDPR věnují ať už v rámci svých pracovních povinností nebo v rámci volnočasových aktivit, 

k efektivním a přehledným řešením, která jsou v souladu s platnou právní úpravou.  

Nahrávka webináře také nabídne bližší pohled na otázku transparentnosti zpracování, zejména 

pak na plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů. Obdržíte řadu doporučení, jak 

informovat přehledně a srozumitelně a jak se vyvarovat typických chyb, které se při plnění 

informační povinnosti běžně objevují.   
 

Komu je záznam webináře určen: Nahrávka webináře je určena všem, kdo nakládají s 

osobními údaji, zejména pak těm, kteří pomáhají určovat, zda a jak budou data zpracována, a 

to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. 

 

Program nahrávky webináře: 

Základní zásady a jejich význam pro praxi 

Jednotlivé zásady v případových studiích 

Aplikace zásady transparentnosti: 

Podstata a projevy transparentnosti 

Transparentnost v praxi 

Plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů se zaměřením na způsob, formu, 

dostupnost a obsah informace 
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Závazná objednávka záznamu webináře GDPR: Praktické aspekty 

zpracování osobních údajů 
Cena záznamu webináře: 1490,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

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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