
SoftAg ST ŘÍBRO s.r.o. po řádá 
 

 

GDPR školení zam ěstnanc ů 
 

 

…kód…...………název semináře .....................................................……..termín..........................................dnů/hodin...cena vč. 21% DPH 
Zas  EET prodej služeb/zboží/materiálu  Stříbro 30. 12. 2018 9:00-16:00   1/7       990 Kč  
DE   Vedení daňové evidence na PC  Stříbro 5.+12.1.2019   8:00 – 16:00  2/16       2.900 Kč 
PÚ   Vedení ú četnictví na PC      Stříbro 5.+12.+19. 1. 2019 od 8:00   3/20       3.900 Kč 
MZ   Zpracování mezd na PC      Stříbro 26. 1. 2019  8:00 – 16:00   1/8       1.490 Kč 
ZN  seminá ř Zelená nafta 2019    Těchlovice 26. 1. 2019  09:00 – 14:00  1/4,5     od 699*K č 
Mzdy seminá ř Mzdy 2019      Těchlovice 29. 1. 2019  08:15 – 14:30  1/5          990 Kč 
DPH  seminá ř DPH 2019      Těchlovice 30. 1. 2019  08:15 – 14:30  1/5          990 Kč 
Řidiči školení řidičů referent ů     Těchlovice 31. 1. 2019 od 9:00   1         od 349 K č 
EET  Elektronická evidence tržeb   Těchlovice 5. 2. 2019 8:00 - 13:00   1/5             699 Kč 
GDPR1 seminá ř GDPR levn ě, rychle, ú činn ě Těchlovice 7. 2. 2019  08:00 - 13:00  1/5       1.990 Kč 
GDPR2 GDPR školení (THP) zam ěstnanc ů  Těchlovice 7. 2. 2019  13:30 - 16:30  1/3         od 399 K č 

................................................................................................................................................................................................ ..................... 
Nové nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR) je od 25. května 2018 účinné a je nutné opakovaně školit 

pracovníky přicházející do styku s osobními údaji v GDPR chování jako opatření ke zmírnění rizika, a to včetně 
vedoucích pracovníků, kteří by měli dle § 302 zákoníku práce kontrolovat dodržování nařízení GDPR svými podřízenými. 

 

GDPR školení zam ěstnanc ů (pracovník ů) v žádném p řípadě nenahrazuje seminá ř ke GDPR určený zejména 
OSVČ a osobám ve firm ě pověřeným ochranou osobních údaj ů!  

 

Uvedené školení se týká zaměstnanců, kteří přicházejí nějakým způsobem do kontaktu s nově definovanými 
osobními údaji fyzických osob, a to jak v listinné (např. šanony, kartotéky, pořadače, …), tak elektronické podobě (např. 
adresáře v telefonech, v poštovních klientech (Outlook, Thunderbird, Live Mail, …), s osobními údaji uloženými v různých 
počítačových programech (účetnictví, mzdy, objednávky, servis, …) či tabulkách (např. XLS soubory obsahující seznam 
plátců různých obecních poplatků, databázi členů spolku, seznam účastníků zájezdu,  …) anebo přicházejí do kontaktu 
přímo s fyzickou osobou a „sbírají“ od ní osobní údaje např. ve formě dotazníku (uchazeče o zaměstnání) či jí nějakým 
způsobem nabízí služby či zboží, což podléhá také určitým pravidlům. 

*Cena školení je 699 K č za osobu, v p řípadě 3 a více ú častník ů z jedné firmy (I ČO) je cena 349 K č za osobu. 

Školení se koná v salónku Motorestu a cukrárny U Rum cajse v T ěchlovicích (ze Stříbra směr Cheb, v Těchlovicích 
po pravé straně). Svoje automobily zaparkujte na zahradě motorestu, vjezd vlevo od budovy motorestu. V motorestu se 
lze občerstvit i dobře najíst. Změna místa konání vyhrazena. Prezence 15 minut p řed zahájením.  

............................................................................................................................................. ............................................... 
Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a před zaplacením částky o zaslání na adresu:  
 

SoftAg ST ŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 St říbro . 
Cena za školení musí být zaplacena bu ď hotov ě v naší kancelá ři do pond ělí 4.2.2018 do 14:00 nebo 
bankovním p řevodem tak,  že částka musí být p řipsána na náš ú čet 167500277/0600 s variabilním 
symbolem I ČO nejpozd ěji v pond ělí 4.2.2018. Daňový doklad obdržíte po připsání úhrady na náš 
bankovní účet. Fakturu (daňový doklad) si do 10 dnů po školení stáhněte z www.softag.cz/download/XX.pdf, 
kde místo XX napište svoje IČO. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 374 623 540.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ 
GDPR2  7.2.2019 13:30-16:30 – GDPR školení (THP) za městnanc ů 

 

Jméno a příjmení  (další event. přihlášené uveďte prosím v příloze)   Kód semináře     Cena 
 
1............................................................ ............................................  ………….................... .................... Kč 

 
2............................................................ ............................................  ………….................... .................... Kč 

 
3............................................................ ............................................  ………….................... .................... Kč 
Daňový doklad vystavit pro : 

Jméno (firma): ................................................................................................................................................... 

 

Adresa (sídlo): ................................................................................................................................................... 

 

IČO: ................................................................................ DIČ: ....................................................................... 

 

Dne: ........................................................ ......................... Podpis (razítko): .................................................... 

Po zaplacení si do 10 dnů po semináři stáhněte fakturu (daňový doklad) z www.softag.cz/download/XXX.pdf, 
přičemž místo XXX napište svoje IČO. 


