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Vážené dámy, vážení pánové, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na dvoudílný webinář, 
věnovaný tentokrát problematice ochrany osobních 
údajů. 
 
V prvním díle, který se koná 10. června 2020, se 
zaměříme na aktuální dění a řekneme si, jaký dopad 
má stávající situace na řešenou problematiku. Dále si 
představíme několik základních technik, s jejichž 
pomocí se můžete naučit efektivně řešit otázky 
týkající se ochrany osobních údajů. 
 
V druhém díle, který se koná 24. června 2020, se 
budeme zabývat otázkami, se kterými se potýká 
každá obchodní korporace, aby dosáhla potřebného 
souladu s GDPR.  
 
Pokud máte zájem o účast, registrujte se prosím zde. 
 
Těšíme se na Vás. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 

 

KDY 

10. června 2020 od 10:00 do 11:30 hod.   
24. června 2020 od 10:00 do 11:30 hod.   

RSVP 

Pokud máte zájem se webinářů 
zúčastnit, závazně potvrďte svou účast 
vyplněním registračního formuláře 
nejpozději do 8. června 2020.  Registrací 
se automaticky přihlásíte na oba 
webináře. 

Webináře jsou bezplatné a pozvánku lze 
přeposlat na kolegy ve Vaší společnosti, 
pro které je tématika webináře relevantní.  

Materiály i webinář budou v českém 

jazyce. Webinář není určen pro poradce 

nebo zaměstnance poradenských 

společností. Advokátní kancelář 

Weinhold Legal si vyhrazuje právo určit 

seznam účastníků. 

JAK 

Po registraci na webinář vám bude 
nejpozději v den konání zaslán odkaz, 
pomocí kterého se bude možné připojit.  

KONTAKT 

V případě dotazů prosím kontaktujte Evu 
Koloničnou na 
eva.kolonicna@weinholdlegal.com 
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Přednášející 

I. Ochrana osobních údajů v době 
koronavirové a aplikace základních zásad 
GDPR v praxi 

Obsah webináře - 10.6.2020 

II. Ochrana osobních údajů v každodenní 

praxi obchodní korporace 

Obsah webináře - 24.6.2020 

10:00 – Úvod 

Martin Lukáš, partner kanceláře 

10:05 – Ochrana osobních údajů (GDPR)  

Tereza Hošková, advokátka 

11:20 - Závěr a diskuse 
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