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Úvod semináře:

GDPR - jste již připraveni? 
Na poslední chvíli to nevyřešíte.
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NA POSLEDNÍ  CHVÍL I  TO NEVYŘEŠÍTE .

(R)evoluce v oblasti ochrany osobních údajů se blíží. Nezanedbejze možnost se včas připravit a 

přijměte pozvání na odborný seminář, kde vám ukážeme, jak se zbavit části odpovědnosti z GDPR 

a přesunout ji na poskytovatele cloudových služeb.

GDPR (General Data Protection Regulation) nařízení vstoupí v platnost 25. května 2018. Nejen na IT 

oddělení začnou být kladeny další nároky a sankce za neplnění legislativních požadavků budou značně 

vyšší než doposud. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že ochrana osobních údajů je vděčné téma pro 

média a ke ztrátě reputace může dojít doslova za pár hodin.

Zjistěte, jak poskytovatel cloudových služeb (zpracovatel) může převzít od uživatele cloudových služeb 

(správce osobních údajů) část odpovědnosti a rizik, které vyplývají z automatizovaného zpracování 

osobních údajů.

https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/privacy/gdpr


- Digitální transformace aneb proč mají cloudové služby potenciál vyřešit některé z 

největších problémů, kterým svět čelí a jak s tím souvisí osobní údaje

- Z jakých principů vychází „Cloud pro lepší svět“ (A Cloud for Global Good), v němž 

deklaroval Microsoft svůj příslib vytvořit důvěryhodnější a odpovědnější cloud, který bude 

dostupný pro každého

- Legislativní doporučení na podporu uplatnění cloudu 

a jak je to s cloudem ve vztahu k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
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LEGISLAT IVA V  OBLAST I  OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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V ÍTÁNÍ  NOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO POKROKU V  ČECHÁCH – PRVNÍ  AUTOMOBIL  V  BRANDÝSE NAD LABEM ( 1905)



All powered 

by the cloud

Fourth industrial revolution

Čtvrtá průmyslová revoluce



Technology 

is disrupting 

everything

Fourth industrial revolution

Čtvrtá průmyslová revoluce





Jak rychle roste internet?

Kolik nových zařízení a IP adres si myslíte, 

že se nově připojí do sítě internet každou další sekundou?
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An revolution is coming
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4/26/2017IoT - Current and Future Policies

Already here… Coming soon…
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1. Increasing attack surface

2. Real-world impact

3. New privacy issues

4. IoT

Cloud Big Data
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„Nelze čekat do 25. května 2018 až se technologie a výklad zákona tak 
nějak přizpůsobí a až potom začít něco vytvářet. 

Bohužel, nemáme čas čekat vůbec na nic, ani na to až bude po volbách, 
nebo až se dočkáme dalšího masivního úniku osobních údajů. 
Je nezbytně nutné se začít připravovat na požadavky GDPR již nyní.“



A Cloud for Global Good
A roadmap for a trusted, responsible, and inclusive cloud

Cloud pro lepší svět





Počet zařízení nově připojených do sítě Internet,

během dnešního semináře (za 5 hodin):
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Kolik těchto zařízení bude pracovat s osobními údaji?
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