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Datum: 1. prosince 2016

bpv BRAUN PARTNERS PŘEDSTAVUJE NOVÉ NAŘÍZENÍ GDPR
Advokátní kancelář bpv BRAUN
PARTNERS dne 22. 11. 2016
uspořádala

seminář

na

téma

„Ochrana Osobních Údajů“.
Jelikož se v nejbližší budoucnosti
chystají na české firmy rozsáhlé
změny

související

s

ochranou

osobních údajů, a to jak díky
novému evropskému nařízení o
ochraně osobních údajů, tak i z
důvodu nového zákona u nás,
zástupci středně velkých a velkých
firem si přišli poslechnout, jaké
legislativní změny v této oblasti jsou
s ohledem na český trh v současné
době aktuální.
Seminářem

provázel

advokát

a

partner advokátní kanceláře bpv
BRAUN PARTNERS, pan Mgr. Jiří
Bárta, LL.M. Účastníci semináře tak
měli možnost během dopoledne
získat

bližší

představy

ohledně

nového nařízení EU a jeho českých
specifik.
V úvodní části pan Mgr. David Burian z Úřadu na Ochranu Osobních údajů dopodrobna představil
dané Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jenž je platné od května tohoto roku,
s účinností od květnu 2018. Pan Burian dále účastníkům podal přehled nově vytvořených nástrojů a
institutů GDPR a následně nezapomněl poukázat na nárůst významu daného nařízení díky vysokým
sankcím a širším kompetencím dozorových úřadu.
V druhé části semináře paní Mgr. Zuzana Radičová z Raiffeisen Stavební Spořitelny přispěla
prezentací, ve které přítomné zasvětila do toho, jaké jsou povinnosti a činnosti správce, a zároveň jim
konkrétně popsala požadovanou dokumentaci a záznamy, které je potřeba vést. Na závěr svého
příspěvku paní Radičová přidala svá doporučení, související s efektivní implementací GDPR ve firmě.
V posledním bloku semináře paní JUDr. Lucie Kalašová, LL.M., advokátka z bpv Braun Partners,
posluchačům do detailu přiblížila institut pověřence, jeho kvalifikaci a povinnosti, a v závěru semináře
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debatovala s účastníky nad praktickými případy, kdy je společnost povinná ohlásit porušení
bezpečnosti.
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS zavedení nového nařízení nadále bedlivě sleduje, a
stejně tak jako i u dalších právních oblastí, bude zájemce prostřednictvím svých tematických seminářů
a rozesílaných newsalertů pravidelně informovat.

O společnosti:
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře
v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní
aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě. Její tým tvoří více než 35
právníků a nabízí svým klientům, mezi něž patří nejvýznamnější české, slovenské i mezinárodní
společnosti, komplexní služby v mnoha oblastech práva. Mezi hlavní oblasti zaměření advokátní
kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří fúze a akvizice, právo obchodních společností, právo
nemovitostí, a rovněž i daňové poradenství. Její specialisté se zabývají také právem duševního
vlastnictví a IT, soutěžním právem, energetickým a pracovním právem a zastupuji své klienty před
českými, slovenskými a mezinárodními soudy a v rozhodčích řízeních. Více informací na www.bpvbp.com.
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