Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
TZB-info - Internetový portál pro stavebnictví, technická zařízení budov
a úspory energií
pořádají

kurz na téma:

Ochrana osobních údajů – na co se připravit?
Evropská nařízení týkající se ochrany osobních údajů, které vejdou v platnost 28. 5. 2018.
Buďte připraveni i Vy.
Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků v České republice
se 64 % menších a středních firem chystá s ohledem na novou legislativu
provést změny zabezpečení svých dat.
Kurz pořádaný Cechem topenářů a instalatérů České republiky a TZB-Info Vám představí základní
informace o nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR angl. General Data Protection Regulation),
které nabude účinnosti 25. 5. 2018. Poskytne informaci o tom, jaké změny bude nutné v oblasti
osobních údajů provést, včetně nastavení interních procesů při nakládání s osobními údaji
zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání.

Termín:

28. listopadu 2017 (úterý)

Rozsah akce:

4 hodiny (od 9.30 hod- 13.00 hod)

Místo konání:

Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
Sál - Tiskové středisko

Trasa: Příjezd do Brna vlakem nebo autobusem, nejlepší spojení do sídla veřejného ochránce práv je
tramvají č. 4 od Hlavního nádraží. Pojedete směrem Masarykova čtvrť, vystoupíte na zastávce Obilní
trh. Sídlo veřejné ochránkyně práv je na levé straně ulice ve směru jízdy po 50 metrech chůze. Při cestě
autem nebo v případě potřeby podrobnějších informací použijte mapu
příjezdové trasy k sídlu ochránce z různých směrů.

, v níž lze vyhledat

Lektor:

RNDr. Jiří K o p a č k a, specialista problematiky GDPR
Jan Klempíř, specialista informační bezpečnosti

Poznámka: Níže uvedený programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 7.11.2017
Dílčí změny programu jsou vyhrazeny.

Obsah kurzu
 Od roku 2018 budou platit nová pravidla pro ochranu osobních údajů.
 Co to znamená, co je osobní údaj a koho se nařízení týká, kdo a za jakých podmínek může
osobní údaje zpracovávat, jaké jsou základní principy, které nařízení vyžaduje, návaznost na
současnou legislativu.
 Kdo potřebuje pověřence pro ochranu osobních údajů?
 Zaměstnavatel a GDPR – jak se připravit? Konkrétní doporučení.

„Nová regulace zacházení s osobními údaji souvisí přímo s nástroji, které dnes a denně podnikatelé používají. Ať
už to jsou fakturační systémy, HR systémy s údaji o zaměstnancích, nebo CRM systémy pro řízení vztahů se
zákazníky, uchovávání kontaktů a informací o probíhajících obchodních procesech. Dodržování GDPR bude
muset přitom každý správce i zpracovatel osobních údajů prokazatelně doložit po celou dobu zpracování. Přibude
mu tím samozřejmě velká administrativní zátěž, protože bude muset například dokumentovat, že zpracovává
pouze ta data, která jsou ke konkrétnímu účelu nezbytná“.

