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Tech Data

Společnost Tech Data spojuje svět prostřednictvím technologií. Nabízí kompletní portfolio 
produktů, služeb a řešení, vysoce specializovaných dovedností a odbornosti v oblasti 
technologií nové generace, které umožňuje partnerům společnosti přinášet na trh produkty a 
řešení, které svět potřebuje k tomu, aby se mohl spojit, růst a rozvíjet se. 

Společnost Tech Data se umístila na 107. místě v seznamu Fortune 500® a již podeváté v řadě 
byla označena za jednu z „nejobdivovanějších společností na světě“. Zároveň pravidelně 
získává různá ocenění v kategorii Distributor roku od svých partnerských společností. 

Společnost Tech Data také nedávno uzavřela strategické partnerství s komunitou IQRF 
Alliance, sestávající ze skupiny kooperujících společností a institucí vytvářejících ekosystém 
zařízení a souvisejících bran, softwaru, cloudů, mobilních aplikací a řešení spolupracujících v 
rámci IQRF a umožňujících efektivní realizaci projektů IoT. Další informace najdete na 
webových stránkách www.techdata.com.

http://www.techdata.com/


3

GDPR fakta

Vstoupí v účinnost 25.května 2018 = 42 dnů

Bylo schváleno 27.dubna.2016

Na soulad jsme měli 758 dní



4

Tech Data a GDPR

Již 2 roky aktivně informujeme o této problematice

Již 2 roky připravujeme řešení zjednodušující cestu k souladu

Již 2 roky pořádáme semináře

Již 2 roky školíme partnery

Již 2 roky nabízíme pomoc a audity

… a je to marný, je to marný, je to marný
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Petr Zahálka (Security Team Leader, Tech Data)

petr.zahalka@techdata.com

+420 602 354 836

mailto:petr.zahalka@techdata.com
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Program
 8:30 – 9:00 Registrace

 9:00 – 9:10 Přivítání a krátký úvod Petr Zahálka (Security Team Leader, Tech Data)

 9:10 – 10:10 Aktuální stav implementace GDPR a vybrané problémy z praxe Lenka Suchánková (Partner, Pierstone)

 10:10 – 10:40 Dvě cesty s jedním cílem: Data Governance a Informační bezpečnost jako klíč k GDPR Daniel Joksch (Security and Data Privacy Consultant, IBM), Jiří Bradáč (IBM SW Team 
Leader, Tech Data)

 10:40 – 11:00 Přestávka

 11:00 – 11:20 Enterprise Mobility Management & GDPR Ondřej Kubeček (Sales director, System4u)

 11:20 – 11:40 Cesta k souladu s GDPR s řešením Veritas Josef Honc (Veritas Presale, Tech Data)

 11:40 – 12:00 Moderní bezpečnostní hrozby: Lze se ubránit? Jan Pinta (CEO, H-Square ICT Solutions)

 12:00 – 13:00 Oběd

 13:00 – 13:20 Scénáře využití technologií a cloudových služeb Microsoft pro zajištění podpory GDPR v organizacích Petr Klement (Windows Business Group Lead, Microsoft)

 13:20 – 13:40 GDPR jako katalyzátor businessu Jan Kunstát (IT Security Presales Consultant, Microfocus)

 13:40 – 14:00 Oracle a GDPR Zuzana Pavlíčková (Cloud Platform Sales Representative, Oracle)

 14:00 – 14:30 Naše cesta k GDPR Milan Habrcetl (Cisco Cyber Security Specialist, Cisco)

 14:30 - 14:50 MySQL GDPR Best Practices a reálné příklady Peter Rus (Senior Sales manager for Oracle, Tech Data)

 14:50 Závěr a dotazy


