GDPR II. Jste na něj připraveni?
11. prosince 2017 / 18:00 / WorkLounge Praha 8 Pernerova 51, 186 00 Praha 8

Program akce
Hlavní blok
18:00 - 18:10

Úvodní slovo
Zdeněk Vesecký - Podnikatel.cz

18:15 - 18:35

Různorodost přístupu českých ﬁrem ke GDPR
Marek Dědič - Asociace za lepší ICT řešení
Ačkoliv je evropské nařízení schváleno více než rok a za 6 měsíců nabývá účinnosti, je pro většinu českých úřadů a ﬁrem
opředeno tajemstvími. My jej řešíme s dodavateli informačních systémů i ﬁrmami, které se na něj připravují. Na jaké škále
se v ČR pohybujeme, jaké jsou extrémy a kde je většina? Co se v reálu dá do 25.5.2018 zvládnout?
Podíváme se společně na:
- poznatky z průzkumu GDPR-ready dodavatelů
- strategie řešení GDPR v českých ﬁrmách
- praktické zkušenosti z přípravných auditů

18:40 - 19:00

GDPR audit - první krok
Matej Zachar - Safetica Technologies
Prvním krokem k přípravě na GDPR je udělat si analýzu zpracování osobních dat. Společně se podíváme, jaké jsou
nejčastější nalezené problémy, kde leží úskalí procesů a jaké technologie nám mohou celou práci usnadnit. V závěru si
ukážeme příklady ﬁrem, které již mají analýzy úspěšně za sebou a jak se jim daří s přibližujícím se termínem účinnosti
GDPR připravovat dál.

19:05 - 19:25

Strašák jménem GDPR: nařízení z trochu jiného úhlu pohledu
Petra Dolejšová - eLegal advokátní kancelář
Je „nová“ úprava ochrany osobních údajů opravdu tak nová, jak se zdá? Nejedná se vlastně jen o bublinu? A jak moc se
vás týká?

19:30 - 19:50

Příprava na GDPR - kdo pomůže těm malým?
Jan Raab - Secure Data
GDPR se týká téměř všech ﬁrem bez ohledu na jejich velikost a obrat. Velké ﬁrmy už to řeší s právníky. Kdo ale pomůže
malým e-shopům, živnostníkům, neziskovkám a spolkům? Jan Raab představí online nástroje, které ﬁrma Secure Data
vyvíjí pro všechny, kdo si nemohou dovolit drahé právní služby. Poodhalí zákulisí GDPR kalkulačky a ukáže, že když se vše
rozdělí na ty správné menší kousky, nemusí to tolik bolet.

19:55 - 20:20

GDPR a jak správně na to
Jiří Slabý - ISECO.CZ
Nová GDPR legislativa EU mimo jiné zavádí astronomické sankce. A všude tam, kde se překrývá právo s ochranou dat a
bezpečnosti IT, mohou nastat problémy…

20:25 - 21:00

Networking

