Ochrana osobních údajů a jiných důvěrných informací v obchodní
společnosti z pohledu práva i praxe IT bezpečnosti
Vážené dámy, vážení pánové,
celkový objem i přísnost regulace týkající se zabezpečení informačních aktiv a kyberbezpečnosti
různých organizací neustále narůstá a dopadá stále častěji i na soukromé subjekty, zejména obchodní
společnosti. To vcelku logicky přitahuje stále častěji Vaši pozornost a vyvolává řadu otázek právního i
ryze praktického či technického charakteru, s nimiž se obracíte na naši advokátní kancelář, čehož si
velice vážíme. Naším dlouhodobým cílem je poskytnout Vám vždy komplexní právní služby.
Protože si uvědomujeme, že naše doporučení musí reflektovat nejen požadavky právní regulace, ale
také praktické okolnosti a technické možnosti jejich uvedení do praxe v rámci Vašich organizací,
rozhodli jsme se pro Vás připravit další z řady praktických tematicky zaměřených snídaňových
seminářů v příjemném prostředí restaurace Altány Kampa.
Ať už pod sílícím tlakem regulace v důsledku obecného trendu elektronizace naprosté většiny
ekonomických činností nebo „jen“ v souvislosti s narůstajícím počtem a závažností kybernetických
útoků jsme přesvědčení, že téma informační bezpečnosti z pohledu práva i IT praxe zasluhuje
náležitou pozornost.
Rádi bychom Vás tedy tímto pozvali tentokrát ve spolupráci se zástupci společnosti Tifit, s.r.o.
na dopolední seminář věnovaný problematice ochrany osobních údajů a důvěrných informací v
obchodní společnosti z pohledu práva i praxe IT bezpečnosti.
Obsah semináře:
V rámci semináře se v první řadě zaměříme na to, nakolik se vůbec vztahují obecné či některé
specifické regulatorní požadavky týkající se informační bezpečnosti na Vaše obchodní aktivity.
V posledních dvou letech, jak dobře víte, prošel zásadní proměnou celý regulační rámec ochrany
osobních údajů v čele s nařízením GDPR. Stranou pozornosti ovšem v současnosti nezůstává, ba
naopak, ani oblast kybernetické bezpečnosti a ochrana soukromí v elektronických komunikacích.
V této souvislosti se budeme dále věnovat tomu, jakým způsobem efektivně zajistit soulad Vašich
obchodních aktivit s příslušnými regulatorními požadavky.
V druhé části dopoledního semináře bychom se poté společně se zkušenými odborníky na IT a
informační bezpečnost ze společnosti Tifit, s.r.o. (https://www.tifit.cz/) věnovali tomu, jak
identifikovat a vyhodnotit relevantní rizika informační bezpečnosti v obchodní společnosti.
V návaznosti na to si povíme, jak s využitím moderních IT technologií i zdravého rozumu efektivně
předcházet nebo alespoň včas eliminovat negativní dopady případných bezpečnostních incidentů
počínaje sofistikovanými hackerskými útoky až po zdánlivě banální selhání lidského faktoru.
V oblasti informační bezpečnosti vystupuje stále více do popředí nutnost efektivního propojení a
koordinace technické a právní stránky věci, a to jak v rámci již probíhajících aktivit nebo teprve
připravovaného projektu, či v horším případě při řešení bezpečnostních incidentů a krizových situací.
Proto je hlavním cílem našeho semináře s Vámi prodiskutovat problematiku informační bezpečnosti
z obou pohledů a poskytnout Vám jednoduše a srozumitelně maximální množství informací.

Časový harmonogram semináře:
Datum konání:
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Místo konání:

středa 18. března 2020
09.00 - 11.00 hod
Registrace a ranní káva
Regulace obchodních společností z hlediska informační bezpečnosti a novinky
z pohledu dozorových úřadů - Mgr. Petr Kůta, Mgr. Martin Cach
Diskuze k první části
Coffee break
Jak (ne) ukrást informační systém – Ing. Michal Chobot, Libor, Kopeček
Diskuse k druhé části a závěrečné shrnutí
restaurace Altány Kampa
(http://www.altanykampa.cz);

▪

Parkování může být zajištěno! Dejte nám prosím při přihlášení vědět, zda této možnosti budete
chtít využít. Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova, Nebovidská, Pelcova a
Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“ na velké parkoviště, kde pro Vás budou
vyhrazena parkovací místa;

▪

MHD – zastávka Hellichova;

Přednášející:

Petr Kůta a Martin Cach, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Michal Chobot a Libor Kopeček, Tifit, s.r.o.

Cena:

3.800 Kč + 21 % DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek) a zahrnuje
tištěnou prezentaci a občerstvení.

Kontakt a přihlášky: Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., tel.: 296 210 562-3,
e-mail: office@kmvs.cz.
Těšíme se na Vaši účast a případné podněty k diskuzi, které nám můžete zaslat i předem společně se
svou přihláškou, abychom se jim mohli podrobněji věnovat v rámci semináře.
S úctou
Petr Kůta

