Krajská hospodářská komora Moravskoslezské kraje
a
Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář
si Vás dovolují pozvat na seminář

GDPR POHLEDEM E-SHOPU
povinnosti / dokumentace/ úprava webu
Termín:

21. května 2018 od 9:30 do 12:45

Místo konání:

BEST WESTERN Hotel Vista – Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh 700 30

Obsah semináře:

Školení je zaměřené nová pravidla GDPR v praxi (Obecné nařízení EU
o ochraně osobních údajů 2016/679, účinné od 25. 5. 2018).
Seznámíme Vás s požadavky na zpracování dat zákazníků
v e-shopu, postupem při zavedení nových pravidel do praxe
a dokumentací nezbytnou pro prokázání souladu nakládání s GDPR
pro případ kontroly ze strany dozorového orgánu (ÚOOÚ).

Program:

9:00 – 9:30

registrace

9:30 – 10:00 důležité pojmy a zásady zpracování dat zákazníků
10:00 – 10:30 postup při implementaci GDPR a související dokumentace
10:30 – 11:00 úpravy webu + představení
projektu www.eshopsgaranci.cz
11:00 – 11:15 přestávka

11:15 – 11:45 práva zákazníka a související povinnosti e-shopu
11:45 – 12:00 smlouva o zpracováni osobních údajů
12:00 – 12:15 dozor nad dodržováním GDPR ze strany úřadu (ÚOOÚ)
12:15 – 12:45 diskuze, dotazy

Přednášející:
•

Mgr. Petr Psotka, advokát, partner AK Jakovidis, Klega, Partners
Petr Psotka má vice něž 10letou praxi v advokacii, specializuje se
zejména na právo e-komerce, závazkové vztahy, právo obchodních
společností a spotřebitelské právo. Je autorem projektu
www.eshopsgaranci.cz

Účastnický poplatek:
členové HK ČR 968 Kč (800 Kč plus 21 % DPH)
ostatní 1 452 Kč (1 200 Kč plus 21 % DPH)
Způsob úhrady: platebním převodem na účet č. 373630443/0300 do 18. 5. 2018,
jako variabilní symbol uveďte kód 1804, specifický symbol = vaše IČ.
Poznámka: Účastnický poplatek je smluvní, v případě neúčasti se nevrací. Je však možné vyslat
náhradníka. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací semináře a občerstvení.
Účastníci obdrží u prezence doklad o zaplacení. Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje je plátcem DPH (DIČ: CZ47673192).
Registrace: www.khkmsk-registrace.cz

