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Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolujeme si Vás pozvat na dvoudílný webinář na téma: 

„Postavení správce a zpracovatele 
osobních údajů a vztahy mezi nimi“ 

V rámci webináře se budeme věnovat zejména otázkám, 

jak správně určit postavení osob nakládajících s osobními 

údaji, připomeneme si, jaké povinnosti mají tyto osoby, 

a dostanete i řadu doporučení, jak vztahy mezi takovými 

osobami nastavit.  

Opět se můžete těšit na řadu praktických příkladů a určitě 

bude prostor i na Vaše dotazy. 

23. září 2020 

V prvním díle se zaměříme na vymezení základních 

vztahů, jejich prezentování navenek a variabilitu ujednání 

mezi subjekty, které se podílejí na zpracování osobních 

údajů.  

7. října 2020 

V druhém díle budeme věnovat pozornost rozdělení 

odpovědnosti mezi subjekty, nastavení vztahů ve skupině 

společností i předávání osobních údajů do třetích zemí. 

Semináře na sebe obsahově navazují, doporučujeme 

proto zúčastnit se obou událostí. 

Pokud máte zájem o účast, registrujte se prosím zde. 
 
Těšíme se na Vás. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 

 

 

KDY 

23. září 2020 od 10:00 do 11:30 hod.   
 7. října 2020 od 10:00 do 11:30 hod.   

RSVP 

Pokud máte zájem se webinářů 
zúčastnit, závazně potvrďte svou účast 
vyplněním registračního formuláře 
nejpozději do 21. září 2020. Registrací 
se automaticky přihlásíte na oba 
webináře, které na sebe navazují. 

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 

 

 Facebook  LinkedIn 
 

Twitter 
 

Přednášející a program 

10:00 - Tereza Hošková, advokátka 

11:20 - Závěr a diskuse 
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