Ve Zlíně, 7. prosince 2017
Vážení obchodní partneři,
25. května 2018 vstoupí v platnost nařízení EU, které se zkráceně nazývá GDPR.
Je to nová evropská právní úprava ochrany osobních údajů, která zcela nahrazuje,
doplňuje a zpřísňuje současnou legislativu. Jedná se o nařízení, které je přímo závazné a
vynutitelné ve všech zemích Evropské unie. I když norma vstupuje v účinnost dnem
25. května 2018, s ohledem na její význam a s tím spojenou implementaci nových
interních procesů, je třeba začít s přípravou již nyní. Toto nařízení se vztahuje i na Vaši
společnost.
Naše společnost se věnuje této problematice již dlouhodobě, neboť samotná
norma byla schválena již v roce 2016. Proto už dnes máme pracovníky, kteří jsou
certifikovanými pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO). Certifikaci provádí
francouzská certifikační agentura ITE AUDIT. Znamená to, že tito pracovníci disponují
zkušenostmi a znalostmi, které je opravňují k profesionálnímu vykonávání funkce
pověřence. Někteří z Vás tuto osobu budou muset mít jmenovánu a tato pak bude
dohlížet na správnou implementaci GDPR a dodržování zásad ve Vaší společnosti.
Mnozí majitelé či vedení společností o této problematice nejsou dobře
informováni, a Ti, kteří se se směrnicí seznámili, zjistili, že existuje propast mezi právním
výkladem GDPR a jeho uvedením v život do každodenního fungování firmy. Soulad s
právními požadavky nařízení je zajisté velmi důležitý, ale druhou stránkou věci je
praktický chod firmy a jak tato právní ustanovení promítnout s co nejnižšími náklady a
tak, aby byla slučitelná s praxí a neohrozila fungování společnosti.
Proto jsme se rozhodli uspořádat řadu praktických seminářů, v nichž bude
vysvětlena problematika GDPR tak, aby byla pochopitelná i člověku, který je profesně
zcela jinak zaměřen. Obzvláště využíváme znalostí, které mají naši pracovníci z oblasti IT
a automotive. GDPR není totiž o programech a jejich datech a neomezuje se jen na
oblast IT. Týká se mnoha oblastí a celé Vaší společnosti. Pokud jste autorizovaným
zástupcem jedné či více značek, je to ještě obtížnější úkol. Požadavky GDPR, které jsou
psány technicko – právním jazykem, vysvětlíme tak, aby Vám bylo jasné, co všechno
musí Vaše společnost udělat pro to, aby se v maximální míře vyhnula sankcím, které v
případě porušení nařízení hrozí. Naše společnost je připravena Vám s plněním
uložených povinností pomoci.
Současně pracujeme na úpravách našich programů, aby vyhovovaly přísným
kritériím a procesům pro práci s osobními údaji. První a zásadní změnou bude pořizování
souhlasů na úrovni kontaktu zákazníka a tuto úpravu bychom chtěli aplikovat do konce
letošního roku, aby byl dostatek času na získání souhlasů zákazníků se zpracováním
osobních údajů podle nových pravidel.
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Termíny seminářů upřesníme na základě počtu přihlášených zájemců. Minimální
počet pro uskutečnění semináře je pět zájemců.
Cena pro jednu osobu: 3200,- Kč bez DPH
Je možno také připravit seminář přímo ve Vaší společnosti pro vedení společnosti.
Cena je pak 16.000,- Kč bez DPH + cestovné 12 Kč / km.
V případě Vašeho zájmu, nás prosím kontaktujte na email obchod@teas.cz a do
předmětu napište :“Seminář GDPR“. Další podrobnosti s Vámi upřesní naši pracovníci.
Ing. Libor Lapčík
jednatel TEAS spol. s r.o.
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