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V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního 
vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na semináři, který se koná 

v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví  
 

ve středu dne 29.3. 2023 v Praze od 10.00 hodin 

 
 

Základy kybernetické bezpečnosti 
                      - compliance 
 
Přednášející:    
 
JUDr. Jan Bárta 
- partner advokátní kanceláře barta.legal, který se komplexně zabývá problematikou IT 
práva, obchodního práva a práva duševního vlastnictví. Má rozsáhlé zkušenosti z 
poradenství stovkám korporátních klientů jak v rovině konkrétních právních řešení, tak v 
oblasti strategického poradenství. Od nadějných start-upů až po nadnárodní entity. Ve svých 
oborech se věnuje i přednáškové činnosti v rámci univerzit, České advokátní komory i 
soukromých školení, zejména o tématech jako je GDPR, praktická aplikace práva v rámci IT 
byznysu a řada dalších. 
 

    

Program   

- kybernetické hrozby dneška 

- základní pravidla chování v online světě 

- pravidla pro práci s daty z právního - compliance pohledu. 

- konkrétní aplikaci v praxi 

- regulace ochrany osobních údajů 

- pravidla normy ISO normy 27001:2022 

- příklady z praxe a příklady chyb, kterých se vyvarovat 

 

Seminář je určen všem, kteří pracují s informačními systémy, daty (zejména svých klientů), 
zájemcům o informační bezpečnost a související normy a právní úpravu. 
 

 

Garant: JUDr. Petr Novotný 

 

 

 

Novotného lávka 5,  
116 68 Praha 1 
IČO: 00537918,  
DIČ: CZ00537918 
Č. r.: MV VSP/1-345/90-R 



Podmínky a organizační pokyny pro účastníky online semináře 
 
 
 

„Základy kybernetické bezpečnosti - compliance", 
 

který se koná ve středu 29. března 2023 od 10.00 hod. 
 
 
 
Vložné účastníka a zlevněné vložné pro členy ČSVZ:  
 
Účastník (standardní vložné):       1.250,- Kč 

Individuální člen ČSVZ:                  950,- Kč 

Kolektivní člen ČSVZ:              790,- Kč 

 
 
Obdržení přihlášek potvrzujeme.  
 
Zařazování účastníků provádíme podle data došlých přihlášek, proto odešlete 
co nejdříve. Při neúčasti přihlášeného vložné nevracíme. Je možné poslat 
náhradníka. 
 
Přihlášku je nutno zaslat předem.  
Na jednu závaznou přihlášku lze přihlásit jednoho účastníka. V případě potřeby lze 
pořídit kopii přihlášky (resp. stáhnout a vytisknout formulář z internetových stránek 
ČSVZ, nebo údaje zaslat elektronickou poštou).  
 
 
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu tajemnik@csvz.cz.  

 

 
Kontakt:  

Zuzana Burianová - tajemník ČSVZ telefon: 777 858 747 

Elektronická pošta (preferovaný kontakt): tajemnik@csvz.cz 
Písemný styk:  ČSVZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 

Internet (web): http://www.csvz.cz 
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