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GDPR SE NENÍ TŘEBA OBÁVAT
Dne 21.3.2018 se bpv BRAUN PARTNERS účastnila konference Právo v technice na brněnském
veletrhu Amper, v rámci něhož se advokáti Gabriela Jiráková a Tomáš Černý na přednášce „Ochrana
osobních údajů přehledně a bez strašení“ podělili o své zkušenosti z praxe.
Mgr. Gabriela Jiráková ve své prezentaci shrnula hlavní zásady GDPR a vysvětlila úkoly pověřence
pro ochranu osobních údajů a kdy je potřeba ho jmenovat.
Advokátka
rovněž
provedla
účastníky
jednotlivými
kroky
procesu implementace GDPR – od
vstupního auditu až po realizaci
konkrétních opatření. Ke konci
svého příspěvku mluvila Mgr.
Gabriela Jiráková o výši sankcí a
uklidnila přitom posluchače, že při
ukládání sankcí se přihlíží ke
krokům podniknutým ke zmírnění
škod
způsobených
subjektům
údajů, a že stejně jako se nařízení
nesmí podceňovat, není třeba ho
ani příliš přeceňovat. Na druhé
straně zdůraznila, že společnosti by
měly být informované a připravené.
V této souvislosti zmínila, že
kancelář bpv BRAUN PARTNERS
nabízí kompletní i částečnou
asistenci při přechodu na GDPR a služby externího pověřence.
Partner kanceláře a vedoucí GDPR týmu Mgr. Jiří Bárta, LL.M upřesňuje: „Tématu nového evropského
nařízení se intenzivně věnujeme a jsme rádi, že na našich seminářích jsou čím dál informovanější
účastníci, se kterými mnohdy řešíme už velmi konkrétní témata. Za naši přidanou hodnotu považuji, že
klientům tvoříme řešení GDPR na míru a usilujeme o to, aby byla především funkční a efektivní.“
Lze shrnout, že celodenní konference Právo v technice, která byla součástí největšího veletrhu
elektrotechnického průmyslu ve střední Evropě, upozornila srozumitelným způsobem na novinky
v legislativě a byla účastníky hodnocena jako velmi přínosná.

O společnosti:
Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních
advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance
bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti
střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších
českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi
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hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních
společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti
práva duševního vlastnictví, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými,
slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách
www.bpv-bp.com.
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