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      POZVÁNKA NA SEMINÁŘ 

 

GDPR – General Data Protection Regulation –  

Nařízení o ochraně osobních údajů 

Víte, jaké požadavky pro firmy zavádí nařízení GDPR, které vstupuje v účinnost již 25. května 

2018? Jaké kroky bude třeba podniknout a tím se vyhnout sankcím? 

Nečekejte na 25. 5. 2018 (kdy vstupuje nařízení v platnost), připravte se již nyní. 

Na našem semináři se seznámíte se zásadami a podmínkami zpracování osobních údajů, s 

procesy ochrany osobních údajů a samotným postupem implementace požadavků nařízení. 

 

Termín semináře:   
 

31. 10. 2017 od 9.00 hodin 
v Letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou 

 
Obsah semináře: 

 Co je GDPR – základní seznámení s problematikou ochrany osobních údajů 

 Řešení GDPR ve vaší společnosti 

 GDPR a informační systém SQL Ekonom, VEMA HR 
 

 

Poplatek za školení: 
 

 1.500,- Kč včetně 21 % dph 
(v ceně školení jsou zahrnuté materiály ke školení, oběd a občerstvení) 
Platba proběhne na základě vystavené faktury po uskutečnění školení. 
 

Předpokládaný konec semináře 14.00 hodin.  
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Všechny zájemce o náš seminář prosíme, aby se včas přihlásili, buď prostřednictvím e-mailu 
softbit@softbit.cz nebo telefonicky na telefonních číslech 494 532 202 nebo 494 534 354 naší 
centrály, nejpozději však do 26. 10. 2017 

 
 Věříme, že připravený program je pro Vás atraktivní a budeme se těšit na Vaši účast. 
 

Jak se na seminář dostanete: 

 

 
 
Pro účastníky semináře, kteří přijedou od Vamberka (Hradec Králové, Ústí nad Orlicí). 
Na kruhovém objezdu na počátku města Rychnov nad Kněžnou odbočte vpravo a jeďte stále 
po hlavní cestě směr Slatina nad Zdobnicí (do kopečka). Po zhruba 3 km se dostanete na 
kopec obklopený z obou stran lesem. Odbočte vlevo na vedlejší cestu, kde je velká směrovka 
s ukazatelem letoviska hotelu Studánka. Po této vedlejší cestě pojedete stále z mírného 
kopečka dolů a dostanete se k hotelu Studánka. Je možnost parkovat přímo u hotelu 
Studánka, nebo o něco výše, na parkovišti u lesa. 
 
Pro účastníky semináře, kteří přijedou od Solnice (Náchod). 
Pojedete po hlavní silnici až na konec města, kde na kruhovém objezdu (jediném na hlavní 
silnici) odbočíte vlevo a dále pojedete stále po hlavní cestě směr Slatina nad Zdobnicí (do 
kopečka). Po zhruba 3 km se dostanete na kopec obklopený z obou stran lesem. Odbočte 
vlevo na vedlejší cestu, kde je velká směrovka s ukazatelem letoviska hotelu Studánka. Po 
této vedlejší cestě pojedete stále z mírného kopečka dolů a dostanete se k hotelu Studánka. 
Je možnost parkovat přímo u hotelu Studánka, nebo o něco výše, na parkovišti u lesa.  
 
V případě účastníků, kteří budou přijíždět hromadnou dopravou, jsme připraveni je přivézt a 
odvézt z autobusového či vlakového nádraží v Rychnově nad Kněžnou (v těchto případech je 
nutná domluva předem). 

 

Těšíme se na Vás.                         

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o. 
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