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Seminář  
Nový zákon o zpracování 

osobních údajů 
 
 
 

 
Obsahové zaměření: 
 

• Novelizace zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 

- Vládní návrh zákona 138/08 

- Vládní návrh zákona 139/08 

• Ochrana osobních údajů – verze pro malé podniky 

• Přístup k ochraně osobních údajů založený na riziku 

• Změny standardizovaných postupů při ochraně osobních údajů (WP) a pokyny Sboru (dříve WP29) 

• Postavení osob odpovědných za zpracování osobních údajů v organizacích (Manažer ochrany 

osobních údajů, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, statutární orgán ad.) 

• Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů 

• Kamerové systémy 

• SW pro analýzu osobních údajů 

• Vzory systémové směrnice „Ochrana osobních údajů“ a související dokumentace 

• Otázky a odpovědi 

• Diskuse 

Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu v závislosti na obsazenosti kurzu a typu 
zúčastněných organizací, případně podle předem doručených požadavků účastníků kurzu. 
 

Datum konání:     23.1.2019 od 9:00 do 14:30 hod. 

 
Cena semináře:  3.490,- Kč (4.223,- Kč s DPH)  
 
Místo konání:   Zasedací místnost OHK Most, Višňová 666 (budova Komerční banky, I. patro) 
 
Uzávěrka přihlášek: 16. 1. 2019, ve 12:00 hod. 
 
Kapacita semináře: 15 účastníků 
 

Účastníci semináře obdrží elektronický přístup do databáze legislativních předpisů a osvědčení o 
absolvování semináře.  

Pro přihlášení na seminář zašlete zpět vyplněnou a podepsanou přihlášku na adresu 
vzdelavani@komoracert.cz . Poplatek za seminář neplaťte bez předchozí výzvy.  

Účastník kurzu není oprávněn využívat získané informace, ani podkladové materiály pro komerční 
účely, není oprávněn zpřístupnit podklady cizím osobám, ani je využívat pro potřeby jiné organizace, 
než kterou byl na seminář vyslán s výjimkou majetkově propojených společností. Účastníkům, kteří 
mají zájem podkladové materiály ze semináře využívat komerčně, bude po zaslání prohlášení o počtu 
jeho klientů stanovena individuální cena za účast na semináři.  
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PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

 

Přihlašuji se na seminář „Nový zákon o zpracování osobních údajů“ pořádaný společností 
KOMORA s.r.o. konající se dne 23.1.2019 od 9,00 hod do 14,30 hod. v prostorách Okresní 
hospodářské komory v Mostě. 

 

Svým podpisem současně potvrzuji, že nebudu využívat získané informace, ani podkladové 
materiály pro komerční účely, nezpřístupním je cizím osobám, ani je nevyužiji pro potřeby 
jiné organizace, než která mě na seminář vyslala, s výjimkou majetkově propojených 
společností. 

 

Jméno a příjmení účastníka   ………………………………………………………………………………………. 

Datum narození účastníka  ………………………………………………………………………………………. 

Vysílající organizace (obchodní jméno, IČO) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

………………………………….. 

podpis účastníka 

 

 

 Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na adresu vzdelavani@komoracert.cz . 
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