
 

         Vás zve na seminář 

GDPR (Obecné nařízení EU o ochraně 

osobních údajů)  
 
 

Seminář bude zaměřený přímo pro živnostníky a majitele firem, kteří 

podnikají v oboru zemědělství, maloobchodu a velkoobchodu. 
 
19.4 2018 od 9–13 hod – KD Katusice, okres Mladá Boleslav 

26.4 2018 od 9–13 hod – Lubenská, Rakovník, zasedací místnost MZe 

3.5 2018 od 9 - 13 hod – Poštovní 4, Příbram V, zasedací místnost MZe 

10.5 2018 od 9–13 hod – AGRO Jesenice Praha Hodkovice, zasedací místnost 

 

Program semináře: Prezence od 8:30 – 9 hod. 

 
Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. ve spolupráci se společností Goodking Advisory 

s.r.o. připravilo školení zaměřené přímo pro živnostníky a majitele firem, kteří podnikají v oboru 

zemědělství, maloobchodu a velkoobchodu. Společnost Goodking Advisory s.r.o. je poskytovatel 

unikátního nástroje pro zajištění plného souladu s GDPR v oblasti AGRO, který pomůže firmě ušetřit 

desítky hodin drahých konzultací s právníky a konzultanty. Ukázku nástroje naleznete na adrese 

http://gdprsafe.cz/ukazka-agro/. 

Díky rozsáhlým zkušenostem jsme pro Vás připravili vzory analýz pro GDPR ze strany 

zaměstnavatele, který má zaměstnance či brigádníky na DPP nebo DPČ a zároveň Vám vysvětlíme, jak by 

měla vypadat analýza vůči dodavatelům a odběratelům, případně koncovým zákazníkům. Dále bude 

předmětem školení správný postup, jak zpracovávat  osobní údaje nebo jak nakládat s účtenkami, 

fakturami a DIČ. Dále uslyšíte i příklady pro maloobchodní činnost (přímé odběratele fyzické osoby). Tímto 

se pokryje hlavní problematika GDPR ze 3 hlavních úhlů pohledu a bude vysvětlena velmi konkrétně a na 

příkladech přímo pro zemědělce, tedy na příkladech, které budou relevantní a pochopitelné. 

V druhé části se budeme věnovat povinnostem GDPR z hlediska ochrany těchto osobních údajů, 

tedy jak nejlevněji zajistit přiměřenou ochranu osobních údajů. Jedním z nejlevnějších a nejdůležitějších 

opatření, které bohužel spousta školení opomíjí, je návrh interních směrnic, které dají zaměstnavatelé 

podepsat svým zaměstnancům. Jejich zavedení je prakticky zdarma a zlepšuje organizační opatření u 

daného podnikatele. Ve směrnicích jsou uvedeny opatření pro ochranu osobních údajů dle GDPR a dále 

jaké osobní údaje, faktury, případně objednávky, tel. čísla apod. se musí uchovávat zabezpečeně (v listinné 

podobě, v zamykacích skříňkách), ale také jak levně zajistit ochranu dat v elektronické podobě. 

Doporučíme jednoduché řešení na zabezpečení pomocí flashdisků, které jsou šifrované, a při jejich ztrátě 

nebo zcizení nehrozí únik dat, nebo na software, který ochrání jakýkoliv počítač či notebook. Doporučíme 

řešení, které stojí stokoruny ročně za jedno zařízení a není potřeba investovat tisíce či desetitisíce 

v rámci menší firmy. 

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 

http://gdprsafe.cz/ukazka-agro/


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). 

 

 

Kontakt pro dotazy ohledně obsahu ŠKOLENÍ a GDPR - Goodking Advisory s.r.o.s  +420 725 587 047 

 

Seminář je bez vložného. Seminář je financován z dotačního programu 9.F.e – poradenství. 

Na seminář je nutná přihláška, kterou odešlete na mailovou adresu konkrétního organizátora.  

Kordinátor:  

Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje, o.p.s., 

tel: 721 315 260, e-mail : kis.stredocesky@atlas.cz 

mailto:kis.stredocesky@atlas.cz


Přihláška na seminář 
 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 

 

 

Zemědělský podnik/SHR………………………………………………………………………. 

 

 

Počet osob: ………………………………………… 

 

 

 

19.4 2018 Katusice přihlášku odešlete na Mgr. Simona Šlosarová mb.oak@email.cz 

 

26.4 2018 Rakovník, přihlášku odešlete na Ing. Hana Vacková szdsrak@c-box.cz 
 

3.5 2018 Příbram – přihlášku odešlete na Ing. Gabriela Jeníčková kis.stredocesky@atlas.cz 

 

10.5 2018 Praha Hodkovice -přihlášku odešlete na Ing. Gabriela Jeníčková kis.stredocesky@atlas.cz 
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