Úhlava, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na seminář

Reforma právní úpravy ochrany
osobních údajů (GDPR)
se zaměřením na nové instituty a povinnosti obcí
který se uskuteční

ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 9.00 hodin
(předpokládané ukončení do 15.00 hod.)

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech,
Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

Osnova školení
• Právní rámec ochrany osobních údajů v ČR
• Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nová právní úprava od
25.5.2018)
o základní definice a principy
o povinnosti správců a zpracovatelů
o práva subjektů údajů
o dozorové úřady (pravomoci, vč. sankčních)
• Diskuse, dotazy

JUDr. Ludmila Probstová,
spoluautorka komentáře k zákonu o ochraně osobních údajů, vedoucí
oddělení inspektorát 1 Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 28. března
2018:
-

na e-mailovou adresu:
nebo na poštovní adresu:

vondracek@uhlava.cz
Úhlava, o. p. s.
Plánická 174
339 01 Klatovy

Vložné ve výši 1 400 Kč (cena je vč. DPH a je v ní zahrnuto také občerstvení na akci)
zaplaťte, prosím bankovním převodem nejpozději do 30. 3. 2018 na účet Úhlava, o. p. s.
vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní
symbol: IČ organizace. Daňový doklad obdržíte na samotném školení nebo ho zašleme po
jeho uskutečnění.
Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe
náhradníka. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti
kalendářních dnů před konáním akce. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.
Zrušíte-li svou účast na akci později než deset kalendářních dnů před jeho konáním,
popřípadě se akce vůbec nezúčastníte, jste povinen uhradit plný účastnický poplatek.
Při nízkém počtu přihlášených si vyhrazujeme právo na zrušení termínu semináře. O zrušení
budete informováni nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání semináře. Již uhrazené
vložné lze použít na platbu semináře konaného v jiném termínu nebo bude vráceno zpět na
Váš bankovní účet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Reforma právní úpravy ochrany osobních údajů (GDPR)
5. 4. 2018, 9:00 hod., Regionální centrum sociální integrace a CŽV, Klatovy
Příjmení, jméno, titul: ..…………………………………………………………….…………
Organizace/obec/město:………………………………………………………………….……
Sídlo (adresa): ………………………………………………………………….….…….……
Telefon: …………………… Fax: …………………
IČO:

E-mail: ……………….…….….

…………………... DIČ: ……………………

Datum a místo vyplnění přihlášky:

Podpis:

Svým podpisem uděluji souhlas s poskytnutím svých osobních údajů organizaci Úhlava, o.p.s. se
sídlem Klatovy, Plánická 174, IČ: 26343657. Souhlasím s tím, aby shora uvedená společnost
zpracovala mnou poskytnutá osobní data a údaje a aby tyto údaje uchovala pro případné kontroly
nejdéle po dobu deseti let a využila je pouze v rozsahu pro shora uvedené účel

