11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR SENÁTU
ve spolupráci s
Národním centrem bezpečnějšího internetu

pořádá konferenci na téma:

„Kyberkriminalita a ochrana soukromí“

Konference se koná dne 16. května 2017, 09:30 – 14:00 hod.
v Jednacím sále Senátu PČR,
Valdštejnská ulice - vstup A, Praha 1

JUDr. Miroslav Antl v. r.
předseda Ústavně-právního výboru
Senátu

Podrobné informace a registrace na konferenci jsou na http://konference.ncbi.cz

Program:
8.45 – 9.50
---------------9.00 – 9.30

Registrace účastníků
Prezence registrovaných účastníků konference při vstupu do Senátu PČR
Tisková konference
senátor JUDr. Miroslav Antl a JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

---------------9.50

Zahájení konference

10‘

Úvod – senátor Miroslav Antl,
předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR

10.00 – 11.30

Kybernetická kriminalita a ochrana soukromí

30‘
20‘
20‘
20‘

Formy internetové kriminality v právním systému ČR a možnosti jejich
odhalování v praxi státního zastupitelství
(Lenka Bradáčová, Vrchní státní zástupkyně)
Úvod do problematiky GDPR, EIDAS, NIS
(Aleš Špidla, ČIMIB)
Nařízení „ePrivacy“ a ochrana soukromí na internetu
(Vilém Veselý, MPO)
Dopady nařízení „ePrivacy“ na průmysl a uživatele
(Kateřina Hrubešová, SPIR)

11.30 – 12.30

Přestávka - občerstvení

12.30 – 13.50

Ochrana osobních dat – základ bezpečného internetu

20‘

Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR) v české legislativě
(Petr Habarta, MVČR)

20‘

Ochrana osobních údajů – co náš čeká v roce 2018
(Josef Prokeš, ředitel správního odboru ÚOOÚ)

20‘

GDPR do praxe
(Václav Mach, Microsoft/ Spolek pro ochranu osobních údajů)

20‘

Možnost využití mojeID při implementaci GDPR
(Zuzana Průchová, CZ.NIC)

13.50

Závěrečné slovo a ukončení konference – senátor Miroslav Antl

Důraz je kladen na uplatňování a sdílení praktických zkušeností pro potřeby pracovníků veřejné
správy a samosprávy, pedagogů, odborníků z oboru informačních technologií, sociálních pracovníků,
odborníků z oblasti prevence kriminality, právníků, médií a zainteresované veřejnosti. Změna
programu vyhrazena.
Vstup na konferenci je bezplatný pro registrované.
Pro vstup do budovy Senátu je nutný platný doklad totožnosti.
Gestor akce: senátor JUDr. Miroslav Antl
Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci souhlasí s případným zveřejněním
svých vystoupení na internetových stránkách Senátu.

