
 

 

 

                              

POZVÁNKA  

NA SEMINÁŘ K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

Termín konání: 15. 5. 2018 

Místo: Mze, Zarámí 88 – konferenční místnost 

Prezence: 9,00 hod 

Zahájení: 9,30 hod. 

 
Seminář bude zaměřený přímo pro živnostníky a majitele firem, kteří podnikají v oboru 
zemědělství, maloobchodu a velkoobchodu. 
 
 

Na konci školení budeme probírat jednu z nejčastěji opomíjených povinností dle GDPR, a to uzavřít 
se všemi zpracovateli písemnou zpracovatelskou smlouvu (může být listinná nebo elektronická, ale 
musí být v písemné podobě a musí obsahovat zpracovatelské povinnosti dle nařízení GDPR). Tuto 
smlouvu musí mít uzavřenou každý podnikatel se všemi osobami, kterým předává osobní údaje jiných 
osob (vlastních zaměstnanců či zákazníků), pokud toto nečiní na základě zákona. Tyto smlouvy musí tedy 
být uzavřeny písemně a řádně evidovány. Nejčastěji se předávají osobní údaje účetním nebo daňovým 
poradcům, a to podnikatel nemusí mít ani vlastní zaměstnance, ale předávají se údaje o zákaznících. Tato 
povinnost se vztahuje na všechny osoby, které si nedělají účetnictví sami, ať už mají zaměstnance nebo 
nemají. Mezi další typické zpracovatelské smlouvy patří služby právníka, dodavatelé i odběratelé na IČO - 
živnostníci, správci IT, spřátelené podniky se kterými sdílíte kontakty nebo zaměstnance, dotační 
poradenské společnosti apod. Dále se tato povinnost vztahuje na všechny, kteří používají jakýkoliv email 
typu seznam, volný, gmail apod. (společnosti, které nemají vlastní emailový server) nebo jiné IT služby 
přenášené přes internet jako jsou gmail, google disk, google kalendář, icloud, dropbox apod. Je třeba si 
uvědomit, že všechny tyto služby jsou provozovány jinou společností, která má přístup k datům a osobním 
údajům zákazníků nebo zaměstnanců každého uživatele. Tyto smlouvy je potřeba si zkontrolovat, uzavřít 
nové, nebo se většina smluv dá jednoduše dodatkovat naším vzorovým dodatkem, který obsahuje 
náležitosti dle GDPR. Tento vzorový dodatek si účastníci ze školení odnesou včetně informací, jak 
jej aplikovat na stávající smlouvy. 
 
Co si dále odnesou účastníci školení? 

 Hodnotné informace o praktické implementaci GDPR určené přímo pro zemědělce a související 
 činnosti velkoobchodu a maloobchodu. 
 Možnost položit po školení dotazy na školitele, případně na email. 
 Vzory zpracovatelských smluv a dodatků pro jednoduchou aplikaci. 
 Vzory souhlasů pro evidenci životopisů a další os. údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, 
 které jsou připravené pro GDPR a je zapotřebí je nechat zaměstnance podepsat. 
 Vzory souhlasů pro vedení os. údajů o zákaznících s možností zasílání marketingových sdělení 
 SMS, email, tel (tel. kontakty, emaily a další os. údaje zákazníků). 

 
 
Garant školení: Goodking Advisory s.r.o.s +420 725 587 047 
Vložné semináře: 700,-Kč  
Na seminář je nutná přihláška, kterou odešlete na email: akzlin@agrokomoora.cz 

 
Informační centrum Zlínského kraje 
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