POZVÁNKA NA WORKSHOP

DOPADY NAŘÍZENÍ GDPR NEJEN
V KONTEXTU SPISOVÉ SLUŽBY
Institut pro správu dokumentů z.s. ve spolupráci se svými partnery Vás tímto
srdečně zve na workshop zaměřený na představení dopadů nařízení General Data
Protection Regulation (GDPR). Součástí programu bude obecné představení nařízení
na základě záměrné a standardní ochrany a přístupu založeném na riziku jako
konstrukčním základu ochrany osobních údajů, seznámení s novými nástroji ochrany
osobních údajů v obecném nařízení a porovnání vybraných povinností správců a
zpracovatelů podle obecného nařízení a zákona č. 101/2000 Sb. V průběhu workshopu
bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.
Workshopem bude provázet PhDr. Miroslava Matoušová, jeden z prvních inspektorů
a nyní odborný rada v oddělení legislativním Úřadu pro ochranu osobních údajů.
www.ipsd.cz

PROGRAM WORKSHOPU
 12:00 – 12:30
 12:30 – 13:00
 13:45 – 14:15
 14:15 – 15:15
 14:15 – 15:15
 15:15 – 15:30

Presence
Obecné představení nařízení na základě konstrukčních základů
ochrany osobních údajů
Občerstvení
Nové nástroje ochrany osobních údajů v obecném nařízení
Porovnání vybraných povinností správců a zpracovatelů podle
obecného nařízení a zákona č. 101/2000 Sb.
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

23. 5. 2017 ve 12:30
Autoklub Praha, salonek Club
Opletalova 29, Praha 1

Vložné:
1 490 Kč bez DPH
Registrace: akce@irms.cz
www.ipsd.cz

IRMS se mění na IPSD
Zapsaný spolek Information and Records Management Society – Czech Republic
Group vznikal v roce 2010 jako satelitní organizace britské učené společnosti
Infomation and Records Management Society, navazující na více než čtyřicetiletou
tradici Society of Achivists. Jednou z hlavních myšlenek spolku bylo přenést
z britských ostrovů étos učené společnosti spolu s know-how nasbíraným v průběhu
jejího dlouhého trvání.
Za šest let, kdy IRMS v České republice působilo, jsme se díky našim britským kolegům
mnohému naučili, a věříme, že tato etapa byla plodná a přínosná pro obě strany.
Současně jsme ale také zjistili, že koncepce správy dokumentů je v obou zemích
natolik odlišná, že bude nutné, aby se každý vydal svou cestou.
A proto Vám s radostí a velkými očekáváními oznamujeme, že IRMS se mění a od roku
2017 bude vystupovat pod novým názvem Institut pro správu dokumentů. Doufáme,
že nové jméno přinese jen samé pozitivní změny a umožní nám poskytovat ještě lepší
služby všem našim členům i příznivcům.
www.ipsd.cz

Další kurzy a semináře
V nejbližším období plánuje Institut pro správu dokumentů realizovat mimo jiné
následující vzdělávací akce, školení a semináře (aktuální informace najdete na
stránkách www.ipsd.cz):
Datum

Název semináře/školení

Lektor

Místo

8. 6. 2017

Vše, co jste chtěli vědět o eIDAS.
Nebojte se zeptat.

M. Macek,
S. Fiala

Praha

V průběhu podzimu pak budou následovat další semináře (termíny i program budou
upřesněny), zaměřené především na následující problematiky:
 Revize spisového řádu a spisového a skartačního plánu
 Příprava na skartační řízení v praxi
 Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele
www.ipsd.cz

