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• Datum konání: 27. 5. 2019, 9:00 – 12:00 hod. 
• Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1 
 

Praktický seminář. 

Přednášející:  

Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E - partner, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 

Michal Nulíček se specializuje na právní poradenství v oblasti korporátního a komerčního práva, 
soutěžního práva a regulace, IPMT a ochrany osobních údajů. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti se 
zastupováním klientů v rozhodčích a soudních sporech. Michal získal právnické vzdělání na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy a na Cardiff University, kde se věnoval zejména studiu anglického common 
law. Následně absolvoval postgraduální studium mezinárodního obchodního práva na prestižní 
Středoevropské univerzitě, které zakončil jako nejlepší student ročníku a získal titul LL.M. 

Michal se specializuje na poskytování poradenství klientům působícím v progresivní oblasti IT a dále v silně 
regulovaných oblastech telekomunikace, bankovnictví, pojišťovnictví a farmacie. 

Mezi Michalovy nejvýznamnější případy z poslední doby patří poradenství v souvislosti s implementací 
GDPR, které poskytoval největší skupině pojišťoven v České republice, řadě bank a jejich asociací, jednomu 
ze tří největších poskytovatelů firemních benefitů, druhé největší softwarové společnosti a mnoha dalším 
subjektům. 

Michal je častým řečníkem na lokálních i mezinárodních konferencích a vedoucím autorem prvního 
českého komentáře k GDPR, vydaného u Wolters Kluwer (06/2017). Michal je členem IAPP, mezinárodní 
asociace pro ochranu osobních údajů, a certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E). 

Program: 

• aktuality z ČR – nová stanoviska a rozhodnutí úřadu, praktické dopady, adaptační zákon, 
• aktuality z EU – přístupy zahraničních regulátorů, první rozhodnutí o pokutách a jejich 

odůvodnění a praktické dopady, 
• vztahy se zpracovateli – jak v hraničních případech odlišit, kdy je dodavatel zpracovatel a kdy ne; 

problematické oblasti ve smlouvách, o čem se nejvíce vyjednává a jaká jsou nejčastější řešení v 
praxi, 

• bezpečností incidenty – praktické zkušenosti, největší rizika a správné postupy, ukázka 
vyhodnocení rizikovosti incidentu na modelovém případu, 

• kontroly – jak se připravit na kontrolu ÚOOÚ, jaké dokumenty shromáždit z hlediska technického 
i procesního – zkušenosti z kontrol, přístupy ÚOOÚ a zahraničních úřadů, modelový příklad 
přípravy na kontrolu se zaměřením na bezpečnost osobních údajů v informačních systémech 

 
Cena: 1.900,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti 
 
 
Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz 
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