Mezinárodní seminář
Implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) v praxi měst a obcí
pátek 7. prosince 2018, Praha
(Clarion Congress Hotel Prague, sál Tycho, Freyova 945/33, Praha)
Program
Moderátor semináře: Vít Křížka, Svaz měst a obcí ČR
8.30 – 9.30

Registrace

9.30 – 9.45

Úvodní slovo
Jaroslav Střelák, předseda Komise pro informatiku Svazu

9.45 – 11.15

Zkušenosti při zavádění nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
v obcích a městech

Cílem je výměna zkušeností, jak probíhá zavádění nařízení GDPR na úrovni měst a obcí a diskuse
k otázkám: Jaké jsou první zkušenosti po půl roce platnosti nařízení? Jaká opatření obce byly nuceny
přijmout, aby naplnily požadavky nařízení? S jakými problémy se obce setkávají v praxi? Jak fungují
pověřenci GDPR pro obce a města? Jaký je přístup státní správy při metodické podpoře a kontrole
zavádění opatření GDPR v obcích?


Aktivity Svazu v procesu implementace GDPR
Miroslava Sobková, předsedkyně Pracovní skupiny pověřenců pro ochranu
osobních údajů Svazu



Role DSO v implementaci GDPR
Michaela Neumahr, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů, DSO Slezská
brána



Zkušenosti s implementací GDPR na Slovensku a ve Francii
Milan Muška, místopředseda Združenie miest a obcí Slovenska
Olivier Coindeau, zástupce ředitele pro ochranu osobních údajů, Conseil
Departemental du Loiret, Francie



11.15 – 12.15

Diskuse

Ochrana osobních údajů versus transparentnost, právo na informace
a zajištění bezpečnosti

Cílem je výměna názorů nakolik je zavádění opatření GDPR kompatibilní s principy transparentnosti a
práva veřejnosti na informace. Identifikace situací, kde dochází k překrývání nebo kolizi povinností GDPR a
zákonné povinnosti poskytovat a zveřejňovat informace (zákon 106/1999 Sb.) nebo se zájmem zajistit
bezpečnost (kamerové systémy apod.). Jak je v každodenní praxi obcí uplatňován test proporcionality a
vyvažování těchto principů? Jak jsou informační systémy obcí a měst adaptovány na implementaci GDPR?

Seminář je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.



Limity práva na informace
Miroslava Matoušová, vrchní rada, Úřad pro ochranu osobních údajů



Příklady z praxe měst a obcí
Petr Koblic, Pracovní skupina pověřenců pro ochranu osobních údajů Svazu



Zkušenosti samospráv z Lotyšska
Kristīne Kinča, Lotyšská asociace místních a regionálních samospráv



Zajištění bezpečnosti při ochraně osobních údajů v IT systémech
Radek Brázda, člen Komise Svazu pro informatiku



Diskuse

12.15 – 13.15

Oběd

13.15 – 14.30

GDPR v každodenní praxi měst a obcí

Jak lze v každodenní praxi obcí skloubit zájem obce informovat občany o své činnosti a propagovat obec
s povinnostmi nařízení GPDR? Témata diskuse: informační a komunikační nástroje obce (webové stránky,
sociální sítě, elektronický zpravodaj); informování o dění či tradičních aktivitách v obci (vítání občánků,
významná životní jubilea občanů, kulturní nebo sportovní akce, slavnosti apod.). Splnilo nařízení GDPR
svůj účel zvýšit ochranu osobních údajů občanů EU? Mají být samosprávy a veřejná správa posuzována
stejně jako soukromé společnosti?


Důležité aspekty adaptačního zákona o zpracování osobních údajů
Kateřina Jamborová, Ministerstvo vnitra ČR



Každodenní praxe z pohledu obcí a DSO
Lenka Bártlová, PS pověřenců pro ochranu osobních údajů Svazu



Praxe v implementaci GDPR města Kӧln
Frank Fricke, pověřenec pro ochranu osobních údajů, město Kӧln, SRN



Nejčastěji řešené dotazy měst a obcí
Ladislav Hejlík, vedoucí oddělení konzultací, Úřad pro ochranu osobních údajů



14.30 – 15.00

Diskuse

Shrnutí a závěr semináře

Simultánní tlumočení zajištěno do češtiny, angličtiny a němčiny. Účast zdarma. Změna
programu vyhrazena.

Seminář je realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva
pro místní rozvoj.

