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Praktické rady a zkušenosti s GDPR a podmínky implementačního 
zákona
 
 

Úvod 
Od května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR). Specifický význam má ochrana osobních 
údajů ve vztahu k zaměstnancům.  
 

Cíle 
▪ Seminář Vás provede GDPR v oblasti personálního řízení 

každodenní praxe.  
▪ Na základě praktických zkušeností budou účastníkům předvedeny 

možnosti postupu a řešení, která již jsou implementována u jiných 
společností (výroba a logistika, obchod, online marketing, IT, státní 
práva a samospráva, aj.) 

 

Obsah 

Praktické rady a zkušenosti s GDPR 
▪ Nové povinnosti vůči subjektům osobních údajů, vedení povinné 

evidence a praktické dopady 
▪ Kategorizace osobních údajů 
▪ Kdy je třeba udělit souhlas pro zpracování podle GDPR, kdy stačí 

pouze informace (stručná, podrobná) 
▪ Hlavní oblasti zpracování: výběrové řízení, mzdová agenda, 

vzdělávání a rozvoj, pracovnělékařské prohlídky, vedení osobního 
spisu, monitoring, archivace personální dokumentace 

▪ Praktické dopady v oblasti všech systémů sledování (monitoring) 
zaměstnanců 

▪ Praktické dopady pro docházkové systémy a systémy zpracování 
mezd 

▪ Praktické dopady pro pracovnělékařské služby a informace o 
zdravotním stavu zaměstnanců 

▪ Technická opatření nutná k naplnění GDPR 
▪ Nové povinnosti správců i zpracovatelů v oblasti zabezpečení, 

zpracování a požadovaná organizační opatření 
▪ Záznamy o činnostech zpracování – praktické cvičení 
▪ Jak vypracovat flow chart (životní cyklus) osobních údajů a hlavních 

činností zpracování v organizaci 
▪ Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho postavení 
▪ Konkrétní kroky, jak začít s přípravou na GDPR, jaké si zvolit 

priority a časový harmonogram 
▪ Doporučení a praktické zkušenosti ohledně procesu vlastní 

implementace GDPR v závislosti na rozsahu a rizikovosti 
zpracovávaných osobních údajů 

▪ Praktické návody na obsah nezbytných interních dokumentů 
Co přináší český adaptační zákon personalistům 

▪ Jak být v souladu s českým zákonem i GDPR 
▪ Kdy a s čím je nutné mít souhlas zaměstnanců (kandidátů) 
▪ Vedení osobního spisu zaměstnance 
▪ Nábor zaměstnanců ve světle adaptačního zákona 
▪ Uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru 

 

Metodika 
Interaktivní výklad s řízenou diskuzí, řešení konkrétních dotazů a situací 
z praxe účastníků. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Určeno 

Seminář je určen zástupcům jak soukromého, tak i veřejného sektoru, 
zejména vedoucím zaměstnancům, personalistům a dalším osobám, 
odpovědným za zpracování osobních údajů. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín Místo Variabilní 
symbol 

24. 4. 2019 Praha 190584 

26. 9. 2019 Praha 190585 

 

Cena a rozsah 
3 600 Kč (bez DPH) 4 356 Kč (včetně 21 % DPH) 
1 den 
 

Manažer projektu 
Miluše Martinovská 
226 006 314, mmartinovska@gradua.cz 
 


