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GDPR V PRAXI A SEZNÁMENÍ s ePRIVACY
Vydavatelství C. H. Beck, které prostřednictvím své úspěšné Akademie C.H.Beck dlouhodobě nabízí
odborné semináře pro právníky, uspořádalo v prostorách hotelu Prague Marriott dne 19.9.2017 nový
seminář, volně navazující na úspěšnou sérii přednášek „Ochrana osobních údajů podle nového
evropského nařízení GDPR“.
Seminář s aktuálním titulem „GDPR v praxi a seznámení s ePrivacy“ byl určen především pro správce
a zpracovatele osobních údajů ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry.
Několik desítek účastníků tak mělo možnost získat nejnovější informace o související legislativě,
v rámci které jim přednášející detailně podali aktuální výklad nařízení spolu s praktickými doporučení.
Seminářem mimo jiné provázely advokátky z advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS JUDr.
Lucie Kalašová, LL.M. a Mgr. Gabriela Jiráková, které na Akademii C.H.Beck pravidelně přednáší.

Gabriela Jiráková posluchačům popsala základní principy a instituty nového návrhu nařízení ePrivacy
a také vysvětlila provázanost ePrivacy s nařízením GDPR, neboť účinnost obou nařízení s největší
pravděpodobností nastane ve stejný den.
Lucie Kalašová se ve svém bloku zaměřila na dopady nařízení pro pracovně-právní vztahy

a

upozornila, na co si dát pozor z pohledu zaměstnavatele při zaměstnání pověřence v pracovním
poměru.
I s ohledem na to, že účastníci semináře vyjádřili svou spokojenost potleskem, C.H.Beck na 24.10.2017
naplánoval opakování semináře. Více informací najdete na: http://www.beck.cz/ochrana-osobnichudaju-podle-noveho-evropskeho-narizeni-gdpr-2059
O C.H.BECK:
C. H. Beck se řadí k nejvýznamnějším evropským nakladatelstvím specializujícím se na právnickou a
ekonomickou literaturu. V Německu zaujímá vedoucí postavení mezi vydavateli odborné právnické
literatury a přední místo, pokud jde o tituly zaměřené na ekonomickou a daňovou problematiku.
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Cílem Akademie C. H. Beck je uspokojit účastníky pestrým výběrem témat, kvalitním obsahem
seminářů a pečlivým výběrem lektorů z řad nejvyšších právních kapacit.
O bpv BRAUN PARTNERS:
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 pracovní právo. Její specialisté se zabývají také právem duševního vlastnictví a
IT, soutěžním právem, energetikou, life science a vedle daňového poradenství zastupuji své klienty
před českými, slovenskými a mezinárodními soudy, v rozhodčích řízeních a arbitrážích. Více informací
na www.bpv-bp.com.
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