Závěrečná zpráva
Název:
Datum:
Místo:
Pořadatel:

Odborný seminář GDPR a ICT Security
16. 5. 2017
Budova RHK, Výstaviště 1, Brno
DCD Publishing

Účast:
Celkem registrováno:
Účast skutečná:

72 posluchačů
71 posluchačů (bez zástupců partnerských firem)

Fotogalerie z akce: http://www.dcd.cz/konference-a-seminare/
Vyhodnocení dotazníků:
Celkem se vrátilo 32 vyplněných dotazníků s níže uvedeným výsledkem:
Celkový dojem
Organizace
Občerstvení

průměr

výborná

chvalitebná

dobrá

dostatečná

nedostatečná

1,47
1,43
1,53

18
19
16

10
9
12

2
2
2

0
0
0

0
0
0

Vyhodnocení jednotlivých prezentací (známkování jako ve škole):
Michaela Duchková, GDPR consulting
Eva Škorničková, právní konzultantka
Jiří Kohout, Unicorn
Tomáš Barta, Veracomp
Jiří Slabý, Deloitte
Jan Pawlik, Trusted Network Solutions
Ivan Svoboda, ANECT
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Záštitu nad seminářem převzala Regionální hospodářská komora Brno

Hlavní partneři:

Struktura návštěvníků dle oblasti podnikání firmy:

SStruktura návštěvníků dle pracovních pozic:

Struktura návštěvníků dle velikosti firmy podle počtu zaměstnanců:

PROGRAM AKCE:
9:00 – 9:30 Přivítání a úvod do problematiky GDPR
Rychlý technologický rozvoj a globalizace s sebou přinesly nové výzvy v oblasti ochrany osobních údajů. Objem
sdílených a shromažďovaných údajů dramaticky vzrostl. Technologie umožňují jak soukromým společnostem, tak
veřejným orgánům využívat při provádění jejich činností osobní údaje v nebývalém rozsahu.
Michaela Duchková, GDPR consulting
9:30 – 11:00 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů aneb co nás čeká a nemine
GDPR je jedním z nejkomplexnějších souborů pravidel na ochranu dat na světě a týká se každého subjektu, který
shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU, bez ohledu na jeho geografickou lokalitu. Nařízení se dotkne
prakticky každého, fyzické či právnické osoby, naprosto všech, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců,
zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími.
Eva Škorničková, právní konzultantka pro IT bezpečnost a ochranu osobních údajů
11:00 – 11:10 Přestávka na kávu
11:10 – 11:40 Co si myslí hacker o GDPR?
Nová regulace GDPR má, mimo jiné, požadavek na potvrzení rozsahu sběru osobních dat a popisu jejich zpracování.
Tento požadavek tak bude perfektní výchozí dokument pro hackera zajímajícího se o osobní údaje, které
zpracováváte. Považte, jak nálepka na aplikaci typu „zde jsou rodná čísla“ a „zde jsou adresy zákazníků“ usnadní
hackerům práci. Podívejme se, jak čelit útokům a jak zabránit únikům dat.
Jiří Kohout, Unicorn
11:40 – 12:10 Komplexní řešení GDPR s Fortinetem
Nařízení GDPR přináší přísnější pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů, nové bezpečnostní role a další
povinnosti. Komplexní bezpečnostní platforma Fortinet pomůže s naplněním všech požadavků, takže pokuty Vás už
strašit nemusí.
Tomáš Barta, Veracomp
12:10 – 13:10 Přestávka na oběd
13:10 – 13:40 Zamyšlení nad konkrétními požadavky GDPR a jejich dopady
Nařízení GDPR svým rozsahem zasahuje do všech úrovní provozu organizace – procesní, právní, IT i bezpečnostní.
Dosavadní projekty již ukazují, že některé nově příchozí povinnosti (například práva subjektů) vedou na zavedení
nových komplikovaných opatření. Příspěvek posluchačům přiblíží vybrané povinnosti GDPR a rozebere na jaká IT
řešení anebo procesní opatření požadavek vede.
Jiří Slabý, Deloitte
13:40 – 14:10 Jak úspěšně zvládnout GDPR
GDPR není jednorázová akce. Představíme jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému a dlouhodobému plnění všech
povinností vyplývajících z nového nařízení včetně datového auditu, analýzy rizik, plánu implementace, školení
zaměstnanců, výkonu funkce pověřence a zajištění požadované úrovně zabezpečení používaných aplikací a služeb.
Jan Pawlik, Trusted Network Solutions
14:10 – 14:40 Jak změřit a řešit rizika GDPR?
Místo strašení pokutami GDPR, se pokusíme uvést pozitivní příklady možných řešení. Jak najít a změřit (nebo
alespoň odhadnout) ta největší rizika, související se zpracováním osobních údajů? Základem je samozřejmě znalost
toho, s jakými osobními údaji u vás ve společnosti vlastně pracujete, v jakých systémech, s jakými právními základy a
jak (ne)bezpečným způsobem to děláte. Nastíníme i další strategické vize a doporučení, jak je možné se efektivně
připravit.
Ivan Svoboda, ANECT
14:45 – 15:00 Panelová diskuze
15:00 Ukončení akce

