POZVÁNKA NA WORKSHOP

DOPADY GDPR NA OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ PŘI SPRÁVĚ DOKUMENTŮ
Institut pro správu dokumentů z.s. ve spolupráci se svými partnery Vás tímto
srdečně zve na seminář zaměřený na dopady směrnice GDPR na ochranu osobních
údajů při správě dokumentů. Součástí programu bude úvod do problematiky ochrany
osobních údajů podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů) a její dopady na výkon spisové služby
veřejnoprávních původců. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše
otázky.
Workshopem bude provázet Ing. Martina Macek, dlouholetá členka sdružení IPSD a
odbornice v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.
www.ipsd.cz
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Presence
Úvod do problematiky GDPR a dopady na legislativu ČR
Občerstvení
Nové nástroje ochrany osobních údajů v obecném nařízení
Vliv GDPR na výkon spisové služby veřejnoprávních původců
Diskuse

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE
Termín:
Místo:

28. 11. 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

Nabídka kurzů IPSD pro 2. pololetí 2017
Termín
21. 9. 2017
26. 9. 2017
4. 10. 2017
24.10.2017
22.11.2017
1. 11. 2017
14.11.2017
28.11.2017
5. 12. 2017

Téma
Příprava dokumentů pro uložení a
realizaci skartačního řízení
Změny v Národním standardu a jejich dopad na
původce i dodavatele
Zveřejňování a nahlížení do dokumentů
veřejnoprávních původců
Novinky pro rok 2018 vyplývající
z eIDAS – elektronická identifikace osob

Lektor
Stanislav Fiala

Stanovení stupně utajení utajovaných dokumentů,
jeho vyznačení, snížení nebo zrušení v praxi
Časté chyby při výkonu spisové služby zjištěné
archivy a vhodné úpravy spisového řádu
Směrnice GDPR a dopady na ochranu osobních údajů
při správě dokumentů
Jednací protokol. Jeho zavedení, pravidla evidence a
příklady z praxe

Petr Fík

Jan Frk
Tomáš Bezouška
Jan Frk
Martina Macek

Stanislav Fiala
Martina Macek
Petr Fík

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

