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ŠKOLENÍ GDPR PRO FIREMNÍ 

ZAMĚSTNANCE  

 

GDPR je další z mnoha povinností dopadajících na firmy a organizace. Okresní hospodářská 

komora Šumperk nabízí poradenskou činnost a základní proškolení zaměstnanců Vaší 

společnosti, ať již ve Vašich prostorách či vzdělávacím středisku, které využíváme pro školení.  

Po konzultaci spojené s poradenskou činností lektora ohledně ochrany osobních údajů, lze 

rozsah školení upravit individuálně s ohledem na potřeby Vaší společnosti. Školení zaměstnanců 

lze zařadit jako blok v rámci dalších pravidelných povinných školení (BOZP, PO či školení 

řidičů), Vaše společnost si tak splní základní povinnost danou platnou legislativou.   

 

 ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ 

 Informace o tom, co obsahuje GDPR a jejím dopadu do fungování firem 

 Vysvětlení základních pojmů - osobní data, subjekty údajů, správce, zpracovatel 

 Výklad principů GDPR a povinností, které z nich vyplývají 

 Vysvětlení práv subjektů údajů a jejich vliv na komunikaci se zákazníky, zaměstnanci  

a dalšími fyzickými osobami 

 Informace o změnách v oblasti získávání souhlasů se zpracováním 

 Vysvětlení nových procesů v oblasti osobních údajů: 

o Jak komunikovat se zákazníky (klienty, hosty, pacienty) 

o Jak komunikovat s odběrateli a dodavateli 

o Jak komunikovat se zaměstnanci 

o Jak ohlásit bezpečnostní incident 

ŠKOLENÍ JE URČENO PRO 

 Pracovníky personálního oddělení 

 Pracovníky oddělení marketingu 

 Pracovníky oddělení obchodu 

 Pracovníky IT oddělení 

 Členy vedení společnosti 

 Zaměstnance, kteří komunikují se zákazníky (klienty, hosty, pacienty) a fyzickými 

osobami v rolích odběratelů a dodavatelů  
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 CENA 

Cena školení - podle rozsahu vyžádaného zákazníkem, po dohodě, včetně poradenské služby 

a vystavení záznamu o proškolení zaměstnance certifikovaným pověřencem na ochranu 

osobních údajů (malé a střední firmy cca  5.000,- Kč bez DPH)  

 

 LEKTOR 

ING. MARTINA SLONČÍKOVÁ - Certifikovaný Pověřenec na ochranu osobních údajů  

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ŠUMPERK 

Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk 

T: 583 310 353, 606736781 

e-mail: sloncikova@ohk-sumperk.cz 

web: www.ohk-sumperk.cz 
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