
Nový legislativní vývoj v EU

Správa firemních dat

pod lupou

Víte, že s novým legislativním vývojem EU se efektivní 

správa dat stává právním požadavkem pro umělou 

inteligenci a nutností pro implementaci nových datových 

zdrojů?

Zveme Vás na webinář s experty na datový management, 

AI a nástroje pro automatizaci. Spolu s našimi hosty 

se zaměříme na legislativní vývoj EU v této oblasti, který 

ovlivňuje potřeby a požadavky na správu a využití dat 

ve společnostech. 

Ukážeme Vám konkrétní příklady z praxe v energetickém 

průmyslu a dalších odvětvích. A představíme také řadu 

technických nástrojů, které mohou podpořit úsilí firem 

o správu a využití dat.

Akci moderují:

• Tomáš Kuča, Partner PwC, CEE Risk Assurance Leader

• Vladimír Jaroš, Director PwC, Digital Enablement Leader
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ONLINE 15:00–16:30

REGISTRUJTE SE

Vaše dotazy k organizaci akce rád zodpoví

Lukáš Kozlík, lukas.kozlik@pwc.com.
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Upozornění:

Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, 

audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem 

interní

a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers 

Audit, s.r.o. typicky na webových stránkách společnosti a sociálních 

sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu 

dalších obdobných či navazujících akcí. Podrobnější informace k 

ochraně soukromí naleznete zde.
Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy 

(fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. 

Pořízené záznamy budou uchovány pro výše uvedené využití 

po dobu nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

Smluvní podmínky

Program

• Vliv nových právních předpisů EU na digitální 

technologie, Patrik Meliš-Čuga – Data Management 

Leader PwC, Christina Hitrova – AI Expert PwC

Jak očekávaná regulace EU ovlivní monetizaci a sdílení 

dat? Diskutovat budeme o možnostech sdílení a přístupu 

k datům bez nadbytečných nákladů v souvislosti s novými 

požadavky pro risk management regulace v oblastech 

GDPR, AI a IoT.

• Ukázka nové legislativy EU a příklady její aplikace ve 

firemní praxi, Tomáš Náhlovský – Data Analytics Leader 

PwC, Lukáš Kozlík – Data Management Consultant PwC

Jaký vliv má nová regulace EU na AI a automatizace, 

datovou analytiku či tvorbu predikcí? Předvedeme Vám 

praktickou ukázku využití strojového učení dat a predikcí 

pro energetický průmysl a další odvětví.

• Technologie pro podporu digitalizace a datové 

strategie, Ján Andrš – VP of Marketing MANTA, 

Lukáš Kozlík – Data Management Consultant PwC

Proč je třeba znát svá data, datový tok a vliv změn 

na reporting a byznysová rozhodnutí ve firmě? 

Představíme Vám příklady nástrojů digitalizace pro 

datové linie, proces datové analýzy a monitoring kvality 

dat a jejich benefity.

Na vše, co Vás k těmto oblastem zajímá, 

se budete moci průběžně ptát prostřednictvím 

live chatu. Webinář proběhne v českém jazyce 

s krátkým vstupem v angličtině. Účast na akci 

je bezplatná.

https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/ochrana-osobnich-udaju.html
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