Ochrana osobních údajů
Dlouholeté zkušenosti a certifikovaná odbornost

Co děláme pro naše klienty
Od počátku své existence je naše advokátní
kancelář, zejména její bratislavská pobočka,
výrazně
zaměřená
na
poskytování
poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.
Jako tým odborníků na ochranu osobních
údajů disponujeme bohatými dlouholetými
zkušenostmi v této oblasti. Rozumíme proto
výzvám, s kterými se denně setkávají
manažeři
společností
a
institucí
zpracovávajících osobní údaje v jakémkoliv
rozsahu, ať už se jedná „pouze“ o HR agendu,
nebo o širokou základnu zákazníků, klientů,
pacientů, studentů a jiných kategorií subjektů
údajů.
Oblast ochrany osobních údajů je specifická
také tím, že stále více aspektů každodenního
života se přesouvá z výhradně soukromého
prostředí do on-line prostředí, s čímž jsou
spojeny zvýšené nároky na bezpečnost
osobních údajů. Tuto skutečnost reflektuje i
nová
evropská
legislativa
v podobě
Všeobecného nařízení o ochraně osobních
údajů, které revolučním způsobem redefinuje
práva subjektů údajů a jim odpovídající
povinnosti
těch,
kteří
osobní
údaje
zpracovávají.
Je přitom nezbytné zvládnout nejen aktuální
právní úpravu ochrany osobních údajů, ale
také
orientovat
se
v odpovídajících
technických řešeních, která nejvíce vyhovují
požadavkům striktní právní úpravy.

Z uvedeného důvodu jsme připraveni skloubit
naši
právní
odbornost
s poradenstvím
týkajícím se vhodnosti technického provedení
právních požadavků na ochranu osobních
údajů.
V rámci naší činnosti pravidelně poskytujeme
poradenství řadě nadnárodních společností
působících
v různých
podnikatelských
sektorech a spolupracujeme za tím účelem
s mezinárodními týmy právníků. Díky tomu
jsme získali odbornost mezinárodní úrovně a
jsme
klientům
schopni
poskytnout
nadstandardní servis.
Samozřejmostí je však poskytování služeb
také lokální klientele, v rozsahu relevantním
pro jejich provozní reálie.

Nezávislý názor klienta

„Lidé v Balcar, Polanský & Spol.
rozumí problematice a mají přístup
přizpůsobený našim potřebám.“

Naše služby

Mezinárodní certifikace

Tým našich odborníků poskytuje komplexní
poradenství ve věci ochrany osobních údajů
napříč celého spektra právních odvětví,
včetně pracovněprávních, obchodněprávních
a veřejnoprávních vztahů. Naše odbornost
pokrývá např.:

Náš tým jako jeden z prvních v České
republice
a
na
Slovensku
disponuje
mezinárodním (ISO / ANSI akreditovaným)
certifikátem CIPP/E (Certified Information
Privacy
Professional/Europe)
uděleným
organizací International Association of Privacy
Professionals (IAPP).

•

•

•

•

audit ochrany osobních údajů, posouzení
vlivu na ochranu údajů (Privacy Impact
Assessment)
návrh
vhodných
řešení,
vytvoření
efektivních interních procesů a posouzení
technických
opatření
na
zajištění
compliance
komplexní dokumentace včetně oznámení
subjektům údajů, interních směrnic a
zásad zpracovávání osobních údajů, smluv
o
zpracování
osobních
údajů
se
zpracovateli, dokumentace potřebné při
přeshraničním předávání údajů apod.
každodenní „ad-hoc“ flexibilní poradenství
klientům v případě potřeby.

Inovace v sektoru
Ohromující tempo informatizace společnosti
vyžaduje neustálou inovaci k zajištění
souladu s právním řádem s maximální
efektivností. K tomuto účelu:
•
•
•

•

máme stanovené fixní ceny za poskytnutí
určitých druhů poradenství
poskytujeme na míru šitá školení a
semináře
umíme klientům zajistit „linku pomoci“ za
roční poplatek, pokud potřebují flexibilně a
frekventovaně prověřovat různé otázky
uvědomujeme
si
zvýšený
nápor
urgentních potřeb klientů v souvislosti
s novou evropskou legislativou, proto
jsme připraveni poskytovat poradenství
rychle a flexibilně.

Kontaktní osoby
Pro další informace prosím kontaktujte:
Česká republika:

Slovensko:

JUDr. Jaroslav Srb
Advokát

JUDr. Helga Maďarová,
CIPP/E
Advokátka | Certified Intl.
Privacy Professional/Europe

Tel.: +420 220 251 111
Mobil: +420 731 609 510

Tel.: +421 220 251 311
Mobil: +421 917 092 076

jaroslav.srb@bapol.cz

helga.madarova@bapol.sk
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