GDPR Akademie
Nejkratší cesta k pochopení problematiky GDPR



GDPR chrání osobní data občanů EU
GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratka pro nařízení EU 2016/679
o ochraně osobních údajů, které je přijaté Evropským parlamentem a Radou.
Od stanoveného termínu jsou organizace povinné být v souhladu s GDPR.



Jsme připraveni
Nabízíme komplexní řešení pro obce, města i příspěvkové organizace
Ucelené a navazující produkty společnosti GDPR služby s. r. o. jsou zaměřeny na problematiku GDPR v podmínkách obcí základního stupně a obcích
s pověřeným obecním úřadem a také jejich příspěvkové organizace.

Starostové se nás ptají, zda jim budeme
s GDPR pomáhat.

Účinnost GDPR
nabyde platnosti přesně

25.

Ano, již více jak 15 let
pomáháme obcím a městům.

května 2018

A proto i nyní přicházíme s plnohodnotným řešením, šitým na míru městům, obcím
a příspěvkovým organizacím.

Představení GDPR Akademie

Prémiový a kvalitní obsah, kdykoliv a odkudkoliv k dispozici
bez nutnosti cestovat

CO OBSAHUJE?
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lekcí o GDPR

příklady z praxe
pro obce i města

29
nejčastějších
otázek
a odpovědí


testování znalostí
osob pracujících
s osobními údaji


certiﬁkace
osob

opakované a
neomezené
přehrávání

Hlavní přednosti vzdělávací platformy
GDPR akademie
1

Průběžně aktualizovaná

2

Certiﬁkováno mezinárodní právní kanceláří Pierstone

3

Informování o změnách v GDPR 1x za měsíc e-mailem

4

Nepřetržitá reakce na legislativní změny

5

Prokázání prevence v ochraně osobních údajů

6

Obsah kontinuálně doplňujeme

Certiﬁkát prokazuje skutečnost,
že zaměstnanec rozumí GDPR
1

Studium GDPR Akademie

2

Složení testu

3

Získání certiﬁkátu
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HODNOTA PRO UŽIVATELE

 PRIMÁRNĚ
URČENO

 SROZUMITELNÉ
PRO KAŽDÉHO

pro obce, města
a příspěvkové organizace

 MULTILICENCE

 ŠETŘÍTE ČAS
A PENÍZE

a kdykoliv se můžete vrátit bez
stresu k tomu co nechápete

při přepočtu na počet vyškolených osob výrazně ušetříte

 PREVENCE

neomezený počet osob v rámci
úřadu a zřizovaných organizací

 MOTIVACE

včasné seznámení s GDPR je
základním krokem proti úniku
osobních údajů, které spravujete

získání certiﬁkátu motivuje vaše
zaměstnance k porozumění
problematiky GDPR

Představení GDPR Akademie

KOLIK TO STOJÍ?
PREZENČNÍ KURZ

GDPR AKADEMIE

3.000 Kč

7.231 Kč

za každou osobu
+ cestovné navíc

bez DPH

Školené osoby jsou
po dobu kurzu nedostupné

Školené osoby studují průběžně
bez nutnosti cestovat

Příklad výpočtu úspory:

PO

Celkem: 7.231 Kč

34
ÚS .76
9

Celkem: 42.000 Kč

RA Kč

Obec a škola potřebuje vyškolit 14 osob (př. starosta, účetní, zastupitelstvo, zaměstnanci školy)

GDPR Služby s.r.o.
Jsme konzultační a servisní organizace orientovaná na poskytování služeb
pro obce, města a příspěvkové organizace. Náš tým odborníků v oblasti
GDPR je součástí skupiny úzce specializovaných ﬁrem, propojených
s Galileo Corporation s.r.o.

15 let na trhu

50 členů

3200

Spolupracujte na GDPR s týmem, který již
více jak 15 let poskytuje služby pro obce,
města a příspěvkové organizace.

Náš 50-ti členný, agregovaný, expertní
tým má dostatečnou kapacitu zajistit
GDPR služby v kvalitě a termínu.

Naše služby, poradenství a komplexní
dodávky využívá více jak 3200 obcí, měst
a příspěvkových organizací.

50 tis.

24/7

27001

Za jeden rok vyřešíme pro obce, města
a příspěvkové organizace více jak 50.000
požadavků v oblastech procesů, IT, bezpečnosti, vzdělávání.

V rámci GDPR drží naši externí pověřenci
pro ochranu osobních údajů (DPO) pohotovost nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, 365 dní v roce.

Všechny ﬁrmy jsou v poslední etapě
implementace ISO normy na systém
managementu bezpečnosti informací
ve společnosti.

GDPR Služby s.r.o.
Březenecká 4808,
430 04 Chomutov
IČ: 28715764 DIČ: CZ28715764

info@gdpr-sluzby.cz
 +420 226 257 010
 www.facebook.com/gdprsluzby
 www.gdpr-sluzby.cz

Provozovna Plzeň:
Slovanská třída 91
326 00 Plzeň

Provozovna Praha:
Koněvova 2660/141, Žižkov,
130 00 Praha 3

