Webinář General Data
Protection Regulation

Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka

qualityaustria

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.

Webinář k revizi normy ISO 45001
Naši experti se v tomto hodinovém webináři
podívají na nejvýznamnější změny a dopady nové
úpravy ochrany osobních údajů podle nařízení
GDPR.
Pozornost je věnována základním pojmům,
dopadům a povinnostem správců a zpracovatelů.
Část webináře se zaměřuje na porovnání ISO
27001 a nařízení GDPR.

Výhody webináře
komunikace přímo s lektorem
dotazy ostatních sdílené s Vámi
pohodlí domova / kanceláře
ZDARMA
základní materiály v pdf po konání webináře
60 minut a důležitá info

Přihlášky:
do 7. 6. 2017 na office@qualityaustria.cz

Společnost QA

Quality Austria, mezinárodní vzdělávací, certifikační
a hodnotící společnost, vznikla seskupením čtyř
samostatných organizací působících na evropském a
světovém trhu po několik desetiletí. Jsou to ÖQS,
ÖVQ, ÖQA, AFOM.
Jsme členy a jedni z hlavních partnerů EOQ
(Evropské organizace pro kvalitu), EFQM (Evropské
nadace pro řízení kvality) a dalších odborných a
odvětvových seskupení jako jsou IATF, technické
komise ISO a mnoho dalších.

Termín:

Webináře 2017

8. 6. 2017 (čtvrtek)
14:00 – 15:00

V roce 2017 jsme si pro Vás přichystali celkem 6
webinářů na témata:
Revize ISO 9001:2015 (čt 9. 3.)
SCC ve spojení s BOZP a řízení rizik (st 26. 4.)
GDPR (čt 8. 6.)
ISO 14001:2015 (čt 21. 9.)
BCM a ISO 22301 (čt 12. 10.)
Norma TS, VDA 6.3 a IRIS (čt 30. 11.)

Lektoři:
Ing. Petr Kopecký, Ph.D., LL.M.
Expert a lead auditor qualityaustria
David Kortus
Expert a auditor pro informační bezpečnost

Podívejte se na kompletní přehled webinářů a
bližší informace na www.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
qualityaustria
Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, organizační složka ▪ www.qualityaustria.cz
akreditace pro personální certifikace podle EN ISO/IEC 17024 u BMWFJ ▪ BGBl. II Nr. 369/2008
V Olšinách 2300/75 ▪ 100 00 Praha 10 ▪ Česká republika ▪ IČ: 28534212 ▪ DIČ: CZ28534212
Tel: +420 284 007 504 ▪ GSM: +420 731 142 217 ▪ office@qualityaustria.cz

