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vydavatel časopisu DSM – data security management
p o ř á d á
Akademii ICT managementu

PRÁVO a IT
Kurz:

25. dubna 2019

Zajímá Vás…
 vývoj a implementace software a praktické aspekty

tvorby a realizace softwarových smluv

 aktuální trendy v ICT bezpečnosti a ochraně

a správě dat

 shrnutí zásadních evropských a národních právních

norem ovlivňujících oblast ICT

 přehled relevantní právní úpravy a zajímavých

rozhodnutí regulátorů a soudů

 postřehy z praxe a praktické ukázky
 praktické postřehy k práci ICT manažera

z pohledu právníka

NEJBLIŽŠÍ KURZY

Umění řízení služeb
aneb SLA v praxi
11. 6. 2019
Strategie ICT v 21.století II.
18.–19. 6. 2019
Kyberbezpečnost
26. 9. 2019

 co dát do smluv s dodavateli, když chcete mít

funkční BCM?

Proč Akademie ICT managementu?

 na co si dát v této oblasti pozor?

Kurz je určen pro:
 vyšší management – management podniku,
management zodpovědný za ICT, CIO, manažery
provozních rizik, vedoucí projektu, finanční ředitele,
hlavní účetní, pracovníky zodpovědné za přípravu
a úpravu směrnic a metodických postupů
a zadavatele veřejných výběrových řízení

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro získání
certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“
(Certified Manager of ICT – CMICT).

Partnerem pro tento kurz je

Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné
straně se od CIO (Chief Information Officer) očekává
schopnost komunikovat s vrcholovým managementem
a obchodními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů (ICT enablement and alignment), na druhé straně statutární orgány předpokládají, že CIO je
manažer orientovaný na efektivní řízení ICT provozní
továrny (ICT management and control). Kombinace
těchto dvou požadavků klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky. Po mnoha letech strávených
v ICT oblasti a nejen v ní se skupina sdružená kolem
TATE International a časopisu Data Security Management rozhodla usnadnit současnému CIO plnění jeho
dvojrole systémem vzdělávacích kurzů vycházejících
z dlouholeté světové i lokální praxe.

PRÁVO a IT
Datum kurzu: 25. dubna 2019
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Počet kreditů: 8

Registrace účastníků
Software
 Software a možnosti jeho ochrany
 Zaměstnanecké dílo x dílo na objednávku
 Dispozice se software
 Postřehy z praxe – na co si dát pozor
Přestávka na kávu
Softwarové smlouvy
 Obecné poznámky k softwarovým smlouvám – časté nedostatky smluv
 Licence (včetně veřejných licencí)
 Jednotlivé smluvní typy (vývoj, implementace, SLA)
 Postřehy z praxe – na co si dát pozor
Přestávka na kávu
ICT bezpečnost
 Právní úprava bezpečnosti informací a dat
 Právní úprava bezpečnosti informačních systémů
 Rozdíly pro soukromý sektor a státní správu  Praktické zkušenosti a pasti
Přestávka na oběd
Pracovněprávní aspekty ICT
 Odpovědnost vedoucích pracovníků
 Compliance
 Řízení rizik a kontrola podřízených
 Na co si dát pozor
Přestávka na kávu
Trestní odpovědnost v oblasti ICT
 Shrnutí zákonné úpravy
 Trestné činy v oblasti ICT
 Compliance programy
Přestávka na kávu
Ochrana osobních údajů v ICT
 Základní pojmy a problémy s jejich výkladem (s poukazem na rozhodnutí a výkladová stanoviska)
 Principy nastavení IT systémů
 Dodavatelé (správce nebo zpracovatel nebo ani jedno?)
 Další vybrané aspekty (PIA, LIA ... )
 Problémy z praxe
Přestávka na kávu
Zkušeností z právní praxe
 Nejčastější chyby při vyjednávání a uzavírání smluv
 Řešení sporů
 Veselé příběhy ze zákulisí
Ukončení kurzu

L E K T O Ř I
Hana Gawlasová
Hana je zkušeným právníkem v oblasti People & Technology s přehledem o dopadech technologií na řízení byznysu a lidských zdrojů.
Poskytovala také poradenství v transakčních a operačních otázkách
týkajících se dodávek technologií, informační bezpečnosti, regulace
v oblasti el. komunikací a tzv. “humanware“. Od samého počátku “digitální laviny” se intenzivně věnuje boji proti kybernetickým útokům.

Vladimír Polách
Advokát s více než desetiletou praxí v oblasti řešení sporů a souvisejících
disciplínách, včetně trestního práva. V rámci trestněprávní agendy se
zabývá problematikou trestní odpovědnosti právnických osob a compliance programy.

Jiří Chejn
Jiří se zabývá prolínáním technologií do pracovního prostředí. Řízení a kontrola rizik na pracovišti, odpovědnost vedoucích pracovníků a pracovněprávní aspekty práce s výpočetní technikou patří mezi nejfrekventovanější
témata, se kterými se pravidelně potýká.

Jaroslav Tajbr
Jaroslav řeší právní otázky spojené s vývojem softwaru, jeho implementací a souvisejícími službami. Je advokátem s více než 15 lety zkušeností
v oblasti ICT, médií, duševního vlastnictví a ochrany soukromí. Zabývá se
otázkami autorských práv a jejich efektivním nastavením a ochranou. V minulosti vedl řadu compliance projektů v oblasti ICT a ochrany dat.

Petra Věžníková
Petra se zaměřuje na právo ICT a kybernetickou bezpečnost. Zabývá
se i problematikou softwarového práva a koncipováním softwarových
smluv. Ve své praxi zastupuje objednatele i dodavatele a participuje
na vývoji SW a jeho implementaci.

Nicole Jančová
Nicole se věnuje řešení sporů a problematice ochrany osobních údajů.
Nicole má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím klientů v komplexních
projektech týkajících se osobních údajů a soukromí. Asistuje také průběžně přední mezinárodní poradenské společnosti s implementací programu kybernetické bezpečnosti s ohledem na ochranu osobních údajů.

Martin Maisner
Advokát a rozhodce. Martin je uznávaným expertem v oblasti práva
informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního
řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.

PRÁVO a IT
P Ř I H L Á Š K A
Termín:
25. dubna 2019

PRÁVO a IT

Společnost:		

Oblast podnikání:

Adresa:		PSČ:

Město:

IČ:

DIČ:

Jméno:

Příjmení:		

Titul:

Funkce:

Telefon:		

Fax:

E-mail:

Předplatitel DSM: ne q ano q č. předplatitele:
Zúčastním se: kurzu q workshopu q

Zálohovou fakturu: ne q ano q

Účastnický poplatek ve výši
Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o.
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.
Dne: 				Podpis: 					Razítko:
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: aict@tate.cz nebo využijte možnosti registrace na www.tae.cz.

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,
vydavatel časopisu DSM - data security management,
Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,
tel.: +420 737 215 220, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu

11.500 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 8 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 8.
Workshopy jsou součastí všech bloků.
Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.
V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.
TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně
jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky.

Místo
konání:
Squire Patton Boggs s.r.o.,
advokátní kancelář
Václavské náměstí 813/57
110 00 Prague 1

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je
storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení:
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání.
Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí
být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

