Podnikejte s jistotou

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Vás srdečně zve na
workshop s cílem připravit Vás na praktickou aplikaci GDPR do Vaší
organizace:

GDPR pro praxi
Kdy: 17. 4. 2018 od 9:00 hod. do 13:00 (prezence od 8:30)
Kde: V prvním mezipatře budovy ÚP v Trutnově, Horská 5, prostřední konf. místnost
Přednáší: JUDr. David Borovec, advokát BOROVEC LEGAL se specializací na pracovní
právo a osobní údaje a Mgr. Klára Lichá, specialistka na řízení změny ze spol.
CHANGERINE
Program workshopu:
9:00 - 10:00


Principy GDPR

10:00 - 11:15


Příprava na data audit a jeho vyhodnocení

11:15 - 11:30


Přestávka s občerstvením

11:30 – 12:30


Implementace nových povinností GDPR

12:30 – 13:00


Case study - rozbory konkrétních případů, nejčastější chyby při zpracování osobních
údajů.

Podrobný obsah workshopu naleznete níže.
Workshop je zpoplatněn: Člen 1600,- Kč + DPH / nečlen 2500,- Kč + DPH.
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Podnikejte s jistotou

GDPR PRO PRAXI
Shrnutí k GDPR

 principy GDPR
 co je to osobní údaj x citlivý údaj (zvláštní kategorie osobních údajů)
 povinnosti správce / zpracovatele - náležitosti informace a souhlasu se zpracováním

osobních údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů, směrnice o zpracování
osobních údajů
 co přináší nové povinnosti, aneb jak prakticky na posuzování vlivu zpracování osobních
údajů, jak reagovat na porušení zabezpečení osobních údajů, kdo je to pověřenec a
jaké má úkoly
Příprava na data audit a jeho vyhodnocení

 jak připravit společnost na audit - zjišťování oblastí, kde se zpracovávají osobní údaje,
jaký je jejich rozsah, za jakým se účelem se zpracovávají, jakým způsobem, zda na
základě informace / souhlasu, jestli se zpřístupňují dále a řada dalších otázek seznámení
s metodami přípravy (dotazníku, tabulky, …)
 praktické zkušenosti z data auditu - zaměření na kritické oblasti zpracování osobních
údajů (databáze uchazečů o zaměstnání, osobní spisy zaměstnanců, složky
agenturních zaměstnanců, předávání dat třetím osobám / mateřským společnostem,
provoz kamerového systému, propagace společnosti na internetu / sociálních sítích,
vedení automatizované agendy - mzdový a personální software, přístup společnosti k
ošetření IT zabezpečení osobních údajů)
Implementace nových povinností GDPR

 jak na revizi stávající dokumentace - co upravit v informaci / souhlasu se zpracováním

osobních údajů
 jaké náležitosti ošetřit ve smlouvě o zpracování osobních údajů - vytipování subjektů,
se kterými bude třeba uzavřít tuto smlouvu
 nové povinnosti z pohledu GDPR - nastavení procesu zjištění bezpečnostního rizika a
ohlášení, vedení záznamové dokumentace o zpracování osobních údajů a obsah
směrnice o zpracování osobních údajů (určeno zejména pro střední a velké podniky)
 technicko - organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů v praxi
(přístupy v budově, kamery, hesla, šifrování, zálohování dat, …)
Case study

 rozbor konkrétního příkladu jednoho malého / velkého zaměstnavatele -

pohledu data auditu i implementace nových povinností / opatření dle GDPR
 nejčastější chyby při zpracování osobních údajů
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