
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDY 

Čtvrtek 23.března 2023, 9:00 – 12:00  
Registrace proběhne od 8:30. 

MÍSTO KONÁNÍ – PRAHA 1                    
(bude upřesněno nejpozději týden před 
konáním semináře) 

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN 

Seminář je vhodný pro všechny, kdo nakládají 
s daty, zejména pak pro pracovníky oblasti 
compliance a osoby odpovědné za činnosti, při 
nichž dochází ke zpracování osobních údajů. 

Seminář není určen pro poradce nebo 

zaměstnance poradenských společností. 

Advokátní kancelář Weinhold Legal si 

vyhrazuje právo určit seznam účastníků. 

REGISTRACE 

RSVP do 17. března 2023 

Pro závazné přihlášení na seminář vyplňte 
prosím tento registrační formulář. 

ÚHRADA 

3.000,- Kč včetně DPH za účastníka 
Úhrada je příspěvkem k pokrytí nákladů 
semináře. Zahrnuty jsou studijní podklady 
a občerstvení.  

KONTAKT 

V případě dotazů prosím kontaktujte Evu 
Koloničnou prostřednictvím e-mailu: 
eva.kolonicna@weinholdlegal.com 

NAJDETE NÁS 

 Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

 

 

Přednášejí 

Tereza Hošková  
Vedoucí advokátka 
 
 

Jiří Kvaček                  
Advokát 

PREZENČNÍ SEMINÁŘ  

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

23. BŘEZNA 2023 

Naše advokátní kancelář si Vás opět dovoluje pozvat na stále 
aktuální  
 

prezenční praktický seminář  
 

zaměřený na problematiku 

PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Program semináře: 
 

1. Úvod do problematiky porušení zabezpečení 
2. Postup při řešení případu porušení od A do Z 
3. Prevence incidentů a nastavení interních procesů 
4. Příklady z praxe, best practice  

 
Zorientujete se v nejvýznamnějších problémech, které vedou k úniku 
dat, dozvíte se, jak předcházet bezpečnostním incidentům včetně 
příkladů konkrétních preventivních opatření, seznámíte se s postupy 
při řešení případu porušení zabezpečení a v mnoha příkladech z praxe 
naleznete řadu doporučení pro vlastní činnost.  
 
V průběhu semináře bude prostor i na dotazy k problematice ochrany 
osobních údajů. Můžete je zasílat i předem na e-mailovou adresu 
tereza.hoskova@weinholdlegal.com. 
 
Těšíme se na Vás. 
Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář 

Informace poskytnuté na tomto semináři nejsou právní radou a nelze je chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých možných 
konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku specifické 

právní rady, která by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený jako autor 
těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na uvedené informace. Některé záležitosti na tomto 

semináři uváděné mohou existovat různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení právních předpisů, a v budoucnu může 
převážit jiný než námi uváděný výklad. 

 ©2023 Weinhold Legal. Všechna práva vyhrazena. 
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