
Přihlášení

Pro přihlášení nejpozději do 2. března 2018 použijte on-line 
přihlášku, kterou naleznete zde 
http://www.uni-passau.de/cz/GDPR
Účast je možná pouze po přihlášení.

Simultánní překlad do češtiny a němčiny. 
Účast zdarma. Kapacita omezena.

Místo konání

Europahaus
Kolpingstraße 1, D-94078 Freyung
Německo

Možnost parkování

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst u budovy Eu-
ropahaus doporučujeme využít  placené kryté parkoviště v ulici 
Bahnhofstraße ve Freyungu ve vzdálenosti 3 minut chůze od 
místa konání.  

Kontakt (D/CZ)

Charlotta Doubková 
Referentka projektu INTERREG
Transferové centrum Univerzity Pasov

Tel.: +49 (0) 851 509 1587
E-mail: charlotta.doubkova@uni-passsau.de

Česko-bavorský workshop 

Pověřenec pro ochranu osobních  
údajů dle GDPR

25. květen 2018 je také jen pátek

V kooperaci s:

Za podpory: 

Pořadatel: 

Financováno z: 

Dne 8. března 2018  
 v Evropském domě [Europahaus]
 Kolpingstraße 1, 94078 Freyung (D)

Bavarian IT Security & Safety Cluster



„Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl 
všechno.“ Publius Ovidius Naso (43 př. n. l. - 17 n. l.), římský básník

Nezadržitelnou rychlostí postupující digitalizace propůjčuje 
především naším osobním údajům značnou hodnotu. Tento pro-
ces tak z osobních dat učinil novou komoditu naší doby. Obecné 
nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data 
Protection Regulation) se mimo jiné snaží na digitalizaci reagovat 
s cílem chránit naše osobní údaje před zneužitím. U mnoha firem 
však již samotný pojem GDPR vyvolává nepříjemný pocit. Zejmé-
na varování před vysokými pokutami při nedodržení povinností 
nutí firmy zabývat se problematikou GDPR. S konkrétními dotazy 
jsou však firmy často ponechány osamoceny. V Německu je role 
pověřence pro ochranu osobních údajů firmám známá již od roku 
1977 a do GDPR byla z velké části převzata právě z německého 
zákona. Německý zákon je v některých ustanoveních dokonce 
přísnější než samotná GDPR, mnohé německé firmy tak disponují 
cennými praktickými zkušenostmi týkajícími se uplatnění povin-
nosti jmenování pověřence. 

V rámci česko-bavorského workshopu máte jedinečnou možnost k 
navázání nových mezinárodních kontaktů a k získání praktických 
informací z firemního prostředí vyplývajících z mnohaletých 
zkušeností německých firem s rolí pověřence. Dozvíte se, jak bude 
GDPR v této oblasti realizována v České republice, a zároveň bu-
dete mít příležitost položit přednášejícím konkrétní dotazy ke jme-
nování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Nezanedbejte Vaše zákonné povinnosti a získejte zpět jistotu pro 
chod Vaší firmy!

Program

13:30 Registrace

14:00 Zahájení

14:05 Úvodní přednáška: Pověřenec pro  
  ochranu osobních údajů dle GDPR 
  Prof. Dr. Louisa Specht 
  Univerzita Pasov

14:40 Pověřenec pro ochranu osobních údajů –  
  novinka pro české podniky 
  Mgr. Tereza Šamanová     
  Svaz průmyslu a dopravy České republiky  

15:05 Safety Sells? 
  Eike Schöning 
  aplace

15:30 Kávová přestávka 

16:00 Ochrana dat ve firmě s GDPR – zkušenosti z praxe  
  pověřence pro ochranu osobních údajů 
  Rainer Aigner 
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DSB-TÜV),  
  auditor pro ochranu osobních údajů (DSA-TÜV 
  Aigner business solutions GmbH

16:25 Změna paradigmatu – personalizace bez  
  personalizovaných dat na příkladu internetového  
  vyhledávače Cliqz 
  Richard Weber 
  Cliqz GmbH

16:50 Resumé přeshraničního workshopu a výhled 
  Moderace Prof. Dr. Louisa Specht 
  Univerzita Pasov

17:15 Networking, malé občerstvení zajištěno

17:45 Konec česko-bavorského workshopu

	 	 	 	 	 Změny	v	programu	vyhrazeny.

Prof. Dr. Louisa Specht

Úvodní přednáška, moderace
V lednu 2017 převzala prof. Dr. Louisa 
Specht jako nejmladší profesorka Uni-
verzity Pasov Katedru evropského a me-
zinárodního informačního a datového 
práva. Do té doby měla jako právnička 
výhradní odpovědnost za oblast práva k 
ochraně osobních údajů, a to nejdříve v 
právní kanceláři pro IT právo a následně 
jako partnerka právní kanceláře pro me-
diální právo. Do dnešního dne je v obou 
kancelářích v poradních  funkcích jako Of 
Counsel pro oblast práva k ochraně osob-
ních údajů.© Annabella Krahl

Cíl workshopu:    
(v úzkém účastnickém kruhu)

• Zodpovězení dotazů k roli pověřence pro ochranu osobních  
 údajů ve firmách dle GDPR platné od 25. května 2018 

• Česko-bavorská výměna zkušeností a znalostí mezi firmami,  
 právníky a svazy k realizaci povinnosti v praxi 

• Diskuze ke stávajícím a budoucím možným výzvám  
 v souvislosti se jmenováním pověřence

Kdo má povinnost ke jmenování pověřence:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být jmenován 
zejména v případě, kdy hlavní činnosti správce nebo zpraco-
vatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, 
svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné 
a systematické monitorování údajů subjektů. Za hlavní činnost 
je považována jakákoliv činnost, která je zásadní pro dosažení 
podnikatelských cílů.

V případě pochybností je jmenování pověřence pro ochranu 
osobních údajů právně nejjistější cestou, jak se vyhnout vyso-
kým pokutám dle čl. 83 a 84 GDPR.

Cílová skupina workshopu:

• GDPR je prioritní záležitostí vedení firem

• Vedení českých a bavorských, zejména malých a  
 středních firem

• Zájemkyně a zájemci z ČR a Bavorska

Česko-bavorský workshop se koná v rámci projektu INTERREG „Vybudování znalost-
ního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje/Dolního 
Bavorska“, který je financován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, cíl EUS 2014 – 2020 (INTERREG V).


