Novinky v GDPR
Pozvánka na online Webcast

Dobrý deň,
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 3. októbra 2018 na tému
Novinky v GDPR.
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám
možnosť pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu.

Dátum
•
•

3. októbra 2018
Od 10.00 do 11.00 hod.

Registrácia
•
•

Online prihlásenie
Zaregistrujte sa, prosím, do 28. septembra 2018.

Program
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na:
• GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov sú už účinné – Ako sú
na tom firmy? Sú nimi realizované kroky pre implementáciu GDPR
dostatočné?
• GDPR je príležitosť urobiť poriadok v dátach a vedieť ich lepšie využiť –
Pretrvávajúce problémy a výzvy z praxe
• Rok 2018 je rokom kybernetickej bezpečnosti - GDPR vs. kybernetická
bezpečnosť

Prednášajúci
Dagmar Yoder, senior manažér, Deloitte Legal
Róbert Minachin, senior manažér, Deloitte Legal

Mobilná aplikácia

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com,
tel. +421 918 188 097.
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