
 

 
 

JUDr. Ing. Jitka Soukupová Ivančíková, PhD. 
Právní expert 

Jitka Soukupová Ivančíková je právní expertkou v naší advokátní kanceláři a má pětiletou praxi v oblasti 
ochrany osobních údajů. 

Předtím působila v soukromém sektoru; pracovala pro společnosti energetického průmyslu, letectví a 
automobilového průmyslu. V poslední době se věnovala zejména vývoji nového softwaru, datovým 
jezerům („data lake“) a správě velkých dat („big data“). Radila společnostem v EU, v Rusku, na Blízkém 
východě a v Africe ohledně otázek ochrany osobních údajů. V rámci spolupráce s Centre for Information 
and Policy Leadership se podílela se na přípravě výkladových pravidel pro Evropskou komisi v 
souvislosti s aplikací nového Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

Jitka se v minulosti také specializovala na obchodní právo a právo společností, včetně M&A, a to jak v soukromé sféře nadnárodní 
společnosti, tak v různých advokátních kancelářích. 

Transakce 

• GDPR poradenství a řízení implementace GDPR pro americkou společnost Honeywell International Inc., zahrnující 
zmapování a zpracování osobních údajů 30 000 zaměstnanců ve státech EU a stovek tisíc zákazníků a dodavatelů ze zemí 
EU, audit a vypracování projektu dle rizik pro společnosti nadnárodního holdingu; nastavení procesů a interních směrnic 
implementujících principy GDPR včetně konceptu Privacy by Design a Privacy by Default, v evropském i celosvětovém 
měřítku 

• funkce pověřence (DPO/CIL) pro francouzský holding a příprava společnosti na osvědčení o ochraně osobních údajů a 
žádost o pečeť dokládající ochranu osobních údajů vydávanou francouzských úřadem pro ochranu osobních údajů (CNIL), 
funkce pověřence pro nadnárodní společnosti působící v ČR a SR 

• příprava plánu implementace závazných podnikových pravidel pro americkou nadnárodní společnost včetně GAP Analýzy 
• audit celkem 27 mateřských a základních škol v regionech Plzeň, Telčsko a Praha západ, včetně školení a komplexní 

přípravy dokumentace v souladu s GDPR 
• komplexní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů implementující stanoviska a výklad GDPR úřadů pro ochranu 

osobních údajů v EU, zejména ICO, CNIL, AEPD a některých německých úřadů 
• komplexní poradenství pro francouzskou kosmetickou značku při implementaci GDPR 

Členství v profesních sdruženích 

IAPP  (International Association of Privacy Professionals) – certifikace CIPP/E 
Česká advokátní komora  
 
Jazyky 

český, anglický, italský, německý, francouzský, slovenský 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2013), titul PhD. 
Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Praha (2007), titul Ing. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul JUDr. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2005), titul Mgr. 
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