WORKSHOP:
MÝTY A LEGENDY
O NOVOM NARIADENÍ GDPR
Ako využiť to čo už máme a zbytočne neinvestovať do drahých nových riešení
Ako prakticky zosúladiť právne a technické požiadavky na zabezpečenie
osobných údajov s využitím už existujúcej právnej dokumentácie a technických
riešení.
Lektor: Mgr. Tatiana Valentová; vrchná inšpektorka Úradu na Ochranu osobných údajov

Absolvovaním workshopu účastníci nadobudnú konkrétne znalosti o tom ako zosúladiť
svoju organizáciu s požiadavkami, ktoré prináša GDPR tak, aby využili svoje fungujúce
riešenia a vyhli sa tak často zbytočným nákladom spojeným s vypracovaním nových
bezpečnostných projektov alebo zavadzaním nových softvérových riešení.

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:
Majitelia spoločností, riaditelia, interní právnici firiem a manažment, ktorí sa podieľajú na
rozhodovaní o právnych a technických riešeniach ochrany (nielen) osobných údajov a ich
zosúladeniu s aktuálnou právnou úpravou.

14. NOVEMBER 2017
BRATISLAVA
20 ÚČASTNÍKOV

BOJÍTE SA GDPR?
UKĽUDNÍME VÁS!
www.qubitacademy.com

WORKSHOP:
MÝTY A LEGENDY
O NOVOM NARIADENÍ GDPR
PROGRAM WORKSHOPU
9.00 - 12.00

Hlavné rozdiely medzi doterajšou právnou
úpravou a GDPR
Ako využiť to čo už máme a zbytočne
neinvestovať do drahých nových riešení
- základný prehľad o GDPR a o novom zákone
o ochrane osobných údajov
- rozdiely v podmienkach spracúvania
osobných údajov
- jednoduchá a zrozumiteľná identifikácia
požiadaviek GDPR a nového zákona o ochrane
osobných údajov oproti doterajšej legislatíve
- zodpovednosť prevádzkovateľa – ako sa
pripraviť a byť schopný preukázať plnenie
požiadaviek GDPR a nového zákona o ochrane
osobných údajov
- určenie zodpovednej osoby za GDPR – áno či
nie? pozitíva/negatíva
- právo dotknutej osoby – ako to zabezpečiť vo
svojich podmienkach
→ prístup k údajom
→ právo na opravu
→ právo na vymazanie – právo na zabudnutie
→ obmedzenie spracúvania
→ prenosnosť údajov
→ právo namietať
Praktické modelové situácie a riešenia
- ukážky aplikácie GDPR a nového zákona o
ochrane osobných údajov
Pošlite nám vopred (do 9. októbra 2017) Vašu
individuálnu požiadavku na tému, ktorú vo
Vašej spoločnosti aktuálne potrebujete vyriešiť.
Lektorka Vám poradí konkrétne riešenie
priamo na mieru.

225€

Do 31. júla 2017

243€

Do 15. októbra 2017

13.00 - 17.30

Ako na to?
→ identifikácia toho čo mám - aké osobné
údaje mám, jednotlivé spracovateľské činnosti
s nimi, právne základy, pravidlá v spoločnosti,
→ identifikácia podmienok spracúvania
osobných údajov – kto ich spracúva, čo s nimi
robí, kde uchovávam osobné údaje, ako dlho
(identifikácia vhodnej lehoty uchovávania),
pracovnoprávne oprávnenie pri spracúvaní
osobných údajov
→ zamestnanec ako osoba, ktorá spracúva
osobné údaje – postavenie, povinnosti
prevádzkovateľa a zamestnanca, ako nastaviť
pravidlá a prijať vhodné opatrenia,
→ spracovateľské činnosti – ako ich
identifikovať, definovať, popísať a zatriediť
→ na základe akého oprávnenia spracúvam
osobné údaje – ako identifikovať a vybrať
vhodný právny základ pre spracúvanie
osobných údajov – kedy je to súhlas, kedy
zmluva, kedy ochrana práv a právom
chránených záujmov prevádzkovateľa, osobný
zákon
→ bezpečnostné opatrenia – by desing, by
default
→ posúdenie vplyvu na ochranu údajov – čo
to je, ako sa na to pripraviť, ako využiť
existujúce zdroje, informácie, dokumenty,
certifikáty, využitie existujúcich
bezpečnostných projektov,
→ aké bezpečnostné opatrenia musí
spoločnosť prijať – napr. pseudonymizácia,
šifrovanie, certifikácia – je spoločnosť povinná
pseudonymizovať?
17.30 - 21.00

NETWORKINGové posedenie

261€

Do 13. novembra 2017

Radi by sa
zúčastnili aj Vaši
kolegovia?
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