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Vážená paní, Vážený pane, 

dovolte, abych Vás pozvala na šestou supersnídani v Plzni na téma GDPR. 

Jedná se o delší verzi obchodní snídaně prodlouženou o 3 příspěvky našich 
členů na téma práce s osobními údaji.  

Místo: Golden Fish Hotel Apartments, U Borského parku 27, 301 00 Plzeň 
Datum: 26. 9. 2017 
Čas: 7.15-10.30 
Cena: 390 Kč (pro členy BforB 290 Kč) 

Program: 
7.15 - registrace a snídaně 
7.30 - zahájení snídaně 
-  představení všech účastníků 
- networkingová přestávka 
- příspěvky spíkrů: 
 JUDr. Lenka Veberová 
 Ing. Jan Valdman, Ph.D 
 Bc. Jan Potůček 
- příspěvková část s předáváním kontaktů a doporučení 
10.00 - 10.30 - závěr setkání 

Přihlásit se můžete na odkazu: https://goo.gl/forms/Jk39DU1LD4pM4H4m1 
Prosíme vás o rychlou registraci, zbývá posledních pár míst. 

Těšíme se na setkání! 

Za tým Business for Breakfast 

Jana Havlíčková, MBA  
Oblastní ředitelka  
Business for Breakfast Česká republika s.r.o.  
773611197 
plzen@bforb.cz  
www.bforb.cz 

https://goo.gl/forms/Jk39DU1LD4pM4H4m1
mailto:plzen@bforb.cz
http://www.bforb.cz


Představení spíkrů: 

Lenka Veberová 

Advokátka poskytující právní služby obzvláště na poli práva občanského, 
obchodního a rodinného, a to jak v jazyce českém, tak v jazyce německém. V 
současné době se zabývá ochranou osobních údajů a s tím spojené zavádění 
opatření pro splnění povinností plynoucích z nařízení EU označovaného 
zkráceně jako GDPR. 

GDPR- co to je a jak se nás to týká 
V rámci svého příspěvku na Supersnídani - GDPR se zaměří na představení 
GDPR, stručný výklad základních pojmů a pak přejde již k tomu, jaké 
dokumenty je nutno upravit ve vztahu GDPR a jaké je nutno vypracovat. 

Jan Potůček 

Přes 10 let se věnuje vývoji webových řešení a online marketingu. V současné 
době vede komunikační agenturu PROSEO Media, kde se zaměřuje na vytváření 
kreativních marketingových strategií a digitální komunikaci. Studoval právo na 
ZČU v Plzni.  

Kde pracujete na webu s osobními údaji? 

Co všechno jsou osobní údaje a jak je využívají jednotlivé marketingové 
nástroje. Kam se všude mohou osobní údaje dostat, jak zabezpečit webové 
stránky a co musí splňovat po právní stránce. Co je to Cookie Consent a jak jej 
všichni (ne)dodržují.  

Jan Valdman 

Je zkušeným konzultantem v oboru IT, kde na různých pozicích pracuje už přes 
dvacet let. Často vystupuje na konferencích v ČR i v zahraničí a kromě toho 
přednáší také Systémovou integraci na FAV ZČU v Plzni. Poslední 3 roky vede 
plzeňskou pobočku česko-belgické firmy Whitesoft, která se zaměřuje na 
dodávky kvalitních IT služeb pro malé i velké podniky, mj. i různých druhů 
poradenství a auditů.  

GDPR - strašák nebo příležitost? 

Představuje GDPR jen další hřebíček do rakve podnikání v ČR, nebo je to 
příležitost, jak si konečně udělat ve firmě v IT pořádek? Záleží jen na vás… V 
tomto příspěvku se podíváme na věc pragmaticky a navrhneme řešení, aby pro 
vás mělo GDPR smysl a moc nebolelo :-) 


