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POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ 
 
 

 

9/18 Seminář: Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v lékařské praxi 

Datum: 10. 2. 2018 

Místo: Brno, Vinařská 6, NCO NZO 

Délka: 5 hodin 

Počet kreditů: 5 

Účastnický poplatek: 660 Kč 

Přednášející: JUDr. Eva Fialová 
 
 

Účastnický poplatek 660,-Kč, na místě 750,-Kč 
 

8:30  Registrace 
9:00  Zahájení 

 

Již 25. května 2018 nabude účinnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které znamená revoluci 
v nakládání s osobními údaji nejen v oblasti zdravotnictví.  

  

Nová pravidla se budou týkat všech lékařů a zdravotnických zařízení jakožto subjektů nakládajících s osobními 
údaji pacientů i jiných fyzických osob.  

  

Na lékaře jakožto povinné osoby klade GDPR mnohem vyšší nároky a ukládá řadu povinností, na něž je třeba se 
připravit. Nutnou podmínkou pro zajištění souladu s GDPR bude odpovídající nastavení vnitřních procesů 
v lékařské praxi, přizpůsobení dokumentace, zpřísnění bezpečnostních opatření a proškolení všech 
zaměstnanců. Ve zdravotnictví je navíc nakládáno s citlivými údaji osob, pro což GDPR stanoví ještě přísnější 
požadavky.   
  

Zajištění souladu s GDPR je nutné nejen pro ochranu vašeho dobrého jména, ale především z důvodu vysokých 
sankcí, které budou za nedodržování GDPR ukládány. Tyto pokuty mohou dosáhnout až 20 milionů EUR, 
v případě podniků až 4 % z celosvětového obratu za předchozí rok. Pro zahájení příprav je již nejvyšší čas. 
  

 
Obsah semináře: 
1.    GDPR a revoluce v ochraně osobních údajů – co čekat?  
2.    Co jsou osobní údaje a citlivé osobní údaje  
3.    Práva subjektů údajů  
4.    Odpovědnost za zpracování osobních údajů  
5.    DPO – pověřenec pro ochranu osobních údajů  
6.    Hlášení úniků dat  
7.    Dopady GDPR do zdravotnictví  
8.    Dozor a sankce  
9.    Workshop – co je třeba udělat a jak začít?    
10.  Diskuze 
 

13:30  Předpokládaný závěr 
 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 
Účastnický poplatek: 660,- Kč; číslo účtu: 19 - 1083620217/0100; variabilní symbol -  918. 
Potvrzení o úhradě je nutné předložit u registrace. 
 
Dopravní spojení: http://www.nconzo.cz/web/guest/114 
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