Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Archiv Vysokého učení technického Brno
Archiv Mendelovy univerzity Brno
Archiv Masarykovy univerzity Brno
pořádají
5. odborné kolokvium na téma:
„GDPR – ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby a elektronizace
dokumentů ve vztahu k spisové službě a skartačnímu řízení“
Místo konání:

VFU Brno, Palackého tř. 1/1946, budova Studijně-informačního centra, velká
zasedací místnost č. 336, 2. patro;

Termín konání: 10. – 11. 4. 2018
Kolokvium navazuje na úspěšně setkání univerzitních archivů na Univerzitě Palackého v Olomouci
(2016) a jako téma jsme zvolili jednak GDPR a pak pokračující elektronizaci dokumentů a s tím
spojené skartační řízení a další problémy, které se nás v této oblasti týkají (eidas, elektronické
skartační řízení aj.)

Za Národní archiv ČR se zúčastní:
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. – k problematice elektronických dokumentů, MOPED a
Mgr. Karolína Šimůnková – k problematice GDPR.
Konferenční poplatek: Kč 300,- (jednorázový, platba bezhotovostně na účet) občerstvení formou
studeného bufetu během jednání.
Ubytování: Kč 460,- (úhradu proveďte prosím také bezhotovostně) ubytování zajištěno v Ubytovacím
centru v areálu VFU.
č. účtu: 154568547/0300 , variabilní symbol 9136189011.
Potvrzení o provedené platbě obdržíte před zahájením jednání.

Na setkání se těší všechny uvedené brněnské univerzitní archivy!
Případné dotazy: zatloukalovae@vfu.cz
nebo telefonní číslo 541562006, služební mobil 725 570718.

Program jednání:
Úterý 10. 4. 2018
13:00 hod. zahájení
13:15 hod. Mgr. Karolína Šimůnková, Národní archiv ČR – „GDPR, ochrana osobních údajů“
14:00 hod. Mgr. Jiří Sedlický, Archiv VUT Brno – „EIDAS, novela Národního standardu“
14:30 hod. Mgr. Petr Cajthaml, ÚDAUK Praha – „Typový spis“
15:00 hod. PhDr. Alena Mikovcová, UA MENDELU Brno – „Samostatné evidence dokumentů
v rámci elektronických systémů spisových služeb“
15:30 hod. – 15:45 hod. přestávka na kávu a občerstvení
15:45 hod. vystoupení jednotlivých archivů
(příspěvky v délce asi 10 minut o stavu elektronické spisové služby, navazující elektronické
skartaci, příprava na GDPR)
18:30 hod. společenský večer v restauraci
Středa 11. 4. 2018
9:00 hod. PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D. – „Elektronické dokumenty, MOPED a stav
Národního digitálního archivu“
9:30 hod. diskuze na téma ELZA – elektronické zpracování archivních pomůcek, zkušenosti
jednotlivých archivů se zaváděním;
10:30 hod. diskuze na téma „100 leté výročí vzniku Československé republiky“;
12:30 hod. shrnutí a ukončení kolokvia

Program může být případně upraven dle možností přednášejících.

