AKADEMIE
J.
A.
KOMENSKÉHO
oblast Trutnov
Pražská 59, 541 01 Trutnov 1, tel. ředitelka: 603 393 308, účetní: 608 863 406
POZOR! Jsme plátci DPH.
IČ: 431257, DIČ: CZ00431257

info: www.ajaktn.cz

rezervace: ajaktn@seznam.cz

Ochrana osobních údajů pro firmy, školy, restaurace, hotely, podnikatele atd.
Ochrana osobních údajů na pracovišti z pohledu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
Program:
• GDPR – Zákon o ochraně osobních údajů – Zákon o zpracování osobních údajů
• Ustanovení GDPR, správce, společní správci, zpracovatel, smlouva o zpracování
• Zásady zpracování
• Zákonnost zpracování – právní důvody
• Zabezpečení osobních údajů
• Práva subjektu údajů /dotazy z praxe/
• Zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním
– Školy
• Technické prostředky a osobní údaje
– Kamerové systémy /dotazy z praxe/
– Vstup do firmy – čtečky občanských průkazů, otisky prstů
– Kamery ve vozidlech
• K některým otázkám v souvislosti s GDPR
• Porušení zabezpečení /dotazy z praxe/
• Záznamy o činnostech zpracování
• Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
• Předchozí konzultace
• Pověřenec, kodexy chování
Přednáší: Ing. Milan Ševčík, Úřad pro ochranu osobních údajů Praha.
Seminář se uskuteční v pátek dne 17. května 2019 v 9,30 hodin v Národním domě Trutnov.
Na níže uvedenou přihlášku, kterou zašlete laskavě na naši adresu Akademie J. A. Komenského, můžete přihlásit
i více účastníků, nejdéle do 16. května 2019. Účastnický poplatek za jednoho posluchače činí 1200,- Kč bez DPH
+ 252,- Kč DPH, celkem 1452,- Kč. Stanoveno dohodou podle zákona č. 526/90 Sb. Úhradu, podle počtu účastníků,
proveďte prosím převodním příkazem u KB Trutnov, číslo účtu 1936601/0100, konstantní symbol 308, variabilní
symbol 170519, nejpozději do 16. května 2019. Jízdné a ušlou mzdu hradí vysílající organizace. V případě neúčasti
nebude účastnický poplatek vrácen a organizace má právo vyslat náhradníka.
POZOR! Jsme plátci DPH.
Zajistěte si místa včas!!! Prosíme Vás, abyste včas zasílali své přihlášky.
Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.
MUDr. Vlasta Novotná, ředitelka AJAK Trutnov

Akademie J. A. Komenského Trutnov, Pražská 59, 541 01 Trutnov, tel./zázn.: 499 815 912
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA: k účasti na semináři dne 17. května 2019
PODNIK, firma: ........................................................................................................................................
Na seminář přihlašujeme: ...................................................................................................... posluchačů
Potvrzujeme, že jsme dne ........................................................................ poukázali účastnický poplatek
Vyřizuje (jméno, telefon): .......................................................................

razítko, podpis

