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Záznam webináře Postavení správce a zpracovatele osobních údajů a 

nastavení vztahů mezi nimi 
Při zpracování osobních údajů musím znát své postavení, abych věděl, co můžu a 

nesmím. 

 

Každý, kdo nakládá s osobními údaji, musí být v první řadě schopen určit, v jakém postavení 

se nachází, typicky zda je správcem, zpracovatelem nebo např. společným správcem. Osvojte 

si základní postup, jak takové postavení určit, a doplňte jej o řadu praktických aspektů při 

řešení vzájemných vztahů při zpracování.  
 

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

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře představí postupně osobu správce, zpracovatele i společných správců, 

zaměří se na jejich určující aspekty a specifika. Pozornost je věnována i rozdělení povinností, 

odpovědnosti a kompetencí při spolupráci správců a zpracovatelů, jakož i praktickým 

doporučením do smluvní dokumentace.  

Naučíte se bezpečně určovat postavení jednotlivých subjektů na základě klíčových parametrů, 

seznámíte se s výhodami, nevýhodami a možnostmi různých postavení subjektů a získáte na 

různorodých příkladech řadu doporučení a tipů do vlastní praxe.   
 

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 subjekty – správce, zpracovatel, společní správci 

Rozdělení odpovědnosti, povinností a kompetencí mezi jednotlivé subjekty 

Praktická doporučení při nastavování vzájemných vztahů 
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Závazná objednávka záznamu webináře GDPR: správce a zpracovatel 

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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