
WORKSHOP:  GDPR V PRAXI 

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.  

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.  

22. FEBRUÁR 2018 

BRATISLAVA

20 ÚČASTNÍKOV

Lektor:  Mgr.  Tatiana  Valentová;  vrchná  inšpektorka  Úradu  na  Ochranu  osobných  údajov  

ÚČASTNÍCI  WORKSHOPU:

Dosť  bolo  teórie.  Workshop,  ktorý  Vás  prevedie  implementáciou   

GDPR  na  modelovej  spoločnosti  krok  za  krokom.  

GDPR V PRAXI
www.qubitacademy.com
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Do 21. februára 2018

Radi by sa 

zúčastnili aj Vaši 

kolegovia?

261€ 

Prevedieme vás postupom implementácie novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných 

údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, nový zákon o ochrane osobných údajov) 

na modelovej spoločnosti, ktorá spracúva osobné údaje v  štandardných (najčastejších) 

podmienkach, vrátane časového harmonogramu potrebného pre jednotlivé fázy. 

Prevedieme vás postupom právnej a dátovej analýzy. Povieme si ako identifikovať 

spracovateľské činnosti (informačné systémy) a podľa čoho ich rozdeliť; postup pri dátovej 

analýze; identifikácia spracovateľských operácií a prostriedkov spracúvania; mapovanie 

životného cyklu osobných údajov v jednotlivých informačných systémoch, vrátane metadát. 

Postup pri identifikácii dopadov na práva dotknutých osôb, na ich súkromie pri jednotlivých 

spracovateľských operáciách – analýza dopadov na práva a slobody dotknutých osôb. 

Ako zabezpečiť identifikáciu všetkých oblastí vykazujúcich nesúlad s novou právnou 

úpravou až po vytvorenie „mapy rizík“. 

Povieme si ako postupovať pri návrhu efektívnych opatrení a ich implementácii. 

Súčasťou workshopu bude objasnenie aplikácie vhodného právneho základu, návod ako 

pristúpiť k testu proporcionality s cieľom posúdiť primeranosť spracovateľských činností vo 

vzťahu k právam a slobodám dotknutých osôb, ako urobiť test zlučiteľnosti účelov a pod. Na 

praktických príkladoch ukážeme ako zabezpečiť súlad s novou právnou úpravou naprieč 

spracovateľskými činnosťami v prostredí modelového prevádzkovateľa. 

9.00 - 12.00 

OBSAH WORKSHOPU

WORKSHOP:  GDPR V PRAXI 

13.00 - 17.30

225€ 

17.30 - 21.00

Do 31. januára 2018

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

12.00 - 13.00

Odborný výklad 

Prestávka na obed 

Odborný výklad 

NETWORKING-ové posedenie 


