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KURZ ZÁKLADY GDPR 
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PŘEHLED 

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů 
(General Data Protection Regulation) začne ve 
všech členských státech EU platit 25. května 2018. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů neboli GDPR je přímo aplikovatelným 
právním aktem EU, který se dotkne značné části 
veřejného i podnikatelského sektoru. 

Nařízení klade nové požadavky na subjekty 
nakládající s osobními údaji, jedná se hlavně o přijetí 
odpovídajících opatření – administrativních, 
organizačních, procesních, fyzických a také v oblasti 
IT bezpečnosti. Všechna uvedená opatření je 
potřeba pro dosažení potřebného výsledku vhodně 
propojit. 

Kurz slouží všem zaměstnancům, kteří se dostanou 
do styku s osobními údaji a potřebují znát nové 
nařízení, aby bylo nakládání činěno v souladu s 
GDPR. 

 

PŘEDPOKLADY 

 
Vhodná je základní znalost informační bezpečnosti 
(není ale podmínkou). 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

 
Základní kurz je vodný pro všechny, kteří jakýmkoliv 
způsobem nakládají s osobními údaji. Jedná se 
především o: 
 
▪ správce a zpracovatele osobních údajů 
▪ zaměstnance nakládající s osobními údaji 
▪ vedoucí a řídící pracovníky 
▪ podnikové právníky, personalisty, IT manažery, 

interní auditory 
▪ podnikatele 
▪ zaměstnance a vedoucí pracovníky veřejného 

sektoru 
 

OBSAH 

 
Půldenní základní kurz se věnuje hlavně 
následujícím otázkám: 
 
▪ seznámení se s nařízením GDPR 
▪ základní pojmy, dopady a povinnosti správců a 

zpracovatelů 
▪ otázky dopadu na ochranu osobních údajů 
▪ budoucí vývoj ochrany osobních údajů 

(nastínění, diskuze) 

 

TERMÍNY 2017 

1. 11. (středa) 9:00 – 13:00 

7. 12. (čtvrtek) 9:00 – 13:00 

 

CENA 

1.390 Kč bez DPH 

V ceně školení jsou zahrnuty školící materiály, malé občerstvení 
a potvrzení o absolvování. 

 

Po absolvování kurzu obdrží účastníci Potvrzení o 

účasti. 

 

PŘIHLÁŠKY 

Přihlášky zasílejte emailem paní Elišce Veselské na: 

eliska.veselska@cis-cert.com. 
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