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Společný skupinový workshop 
pro max. 20 účastníků
Seznámíme vás nejen s požadavky nařízení
GDPR, ale hlavně dostanete ke

každému požadavku detailní instrukce,
jak se s ním vypořádat. Po absolvo-
vání workshopu již budete vědět,
jak zavést systém ve vaší firmě s
pomocí dokumentace, kterou si
odnesete domů.

11 Předpřipravená vzorová doku-
mentace, vypracovaná podle
modelové dopravní firmy

Nebudete vymýšlet formuláře,
směrnice a metodiky. Vše již dosta-

nete zpracované a připravené pro
minimální úpravy podle vašich po-

třeb. Vše bude navíc již vzorově
vyplněno, takže nebudete váhat

co, jak a kam vyplnit.

22

On-line podpora
a konzultace 
při zpracování 
dokumentace

Ani při vlastním zpracovávání doku-
mentace pro vaši firmu vás nenecháme
na holičkách. Náš konzultant, jehož tele-
fonní číslo a e-mail dostanete, bude připraven pora-
dit, když budete potřebovat. Na facebookových
stánkách Convoy®projekt budete mít možnost sdílet
své zkušenosti s ostatními účastníky.

33 Kontrola 
zpracované 

dokumentace
Zpracovanou dokumentaci

nám pošlete e-mailem a my zkontro-
lujeme, jestli je vše tak, jak má být, pří-

padně navrhneme, doporučíme,
poradíme…

44GDPR
General Data Protection Regulation

cena pro členy bez DPH
(pokud jste se zúčastnili semináře „GDPR v silniční

dopravě“, odečteme vám jeho cenu a budete 
platit jen 13 600 Kč)

Cena 16 500 Kč

Individuální konzultace ve firmě 

(není součástí základní ceny)

Je možné, že je vaše firma v něčem odlišná od

běžné dopravní firmy, ať již velikostí, činnostmi atd.

a vy byste upřednostnili návštěvu konzultanta přímo ve vaší

firmě. Není problém, domluvíme se.
55

Praha 25. duben 2018 Plzeň 26. duben 2018
Brno 2. května 2018 Ostrava 3. května 2018
Ústí nad Labem 9. května 2018 Hradec Králové 15. května 2018
České Budějovice 16. května 2018

Rezervujte si své místo včas, workshopy jsou omezeny na 20 účastníků! V případě zájmu budou vypsány další termíny.

poslední
termín

zavedení

www.gdpr.prodopravce.cz
Zahajujeme skupinovými workshopy v následujících termínech a místech:


