
Dobrý den, 

  

během měsíce dubna a května proběhly 4 semináře ve Středočeském kraji na téma GDPR, který zajistilo 

Krajské informační středisko Středočeského kraje o.p.s. ve spolupráci se společností Goodking Advisory 

s.r.o. Na seminářích jste se mohli dozvědět základní pravidla GDPR, ale především také informace o tom, 

které povinnosti jsou pro Vás jako zemědělský podnik nejpodstatnější a jak se na ně připravit. 

  

Nyní Vám zasíláme stručné shrnutí a další doplňující informace o GDPR, a to nejenom pro ty, kteří se 

semináře zúčastnili, ale i pro ty, kteří se zúčastnit nemohli. Jedná se především o rekapitulaci a připomenutí 

všech náležitostí, které byste v rámci přípravy na GDPR měli mít v pořádku. 

 

Hlavní body, které je nutné mít v rámci GDPR v pořádku 

1) Kontrola procesu náboru nových zaměstnanců, rozsah zpracovávaných osobních údajů o současných i 

minulých zaměstnancích, včetně fyzických osob na DPP nebo DPČ. 

2) Souhlas pro zpracování vybraných osobních údajů zaměstnanců, popřípadě smluvních partnerů. 

3) Zpracovatelské smlouvy -  Písemně uzavřené smlouvy s vymezením práv a povinností GDPR se 

zpracovateli, kteří zpracovávají osobní údaje Vašeho zemědělského podniku – externí účetní, 

poskytovatelé softwaru, emailového serveru, IT společnost, závodní lékář apod.). 

4) Splnění informační povinnosti dle GDPR – Nejefektivnějším řešením je zveřejnění dokumentu Zásady 

ochrany osobních údajů na webové stránce či v provozně k nahlédnutí pro Vaše klienty, propachtovatele a 

další subjekty údajů. 

5) Analýza zpracovávaných osobních údajů s definovanými právními tituly pro zpracování (zákonná 

povinnost, plnění či jednání o smlouvě, oprávněný zájem atd.) neboli přehled údajů, které zpracováváte o 

zaměstnancích, klientech, propachtovatelích nebo jiných fyzických osobách. 

6) Směrnice o nakládání a zabezpečení osobních údajů a nastavení pravidel v podniku. 

7) Proškolení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, včetně potvrzení o proškolení. 

8) Nové přísnější podmínky pro označení prostor, které jsou monitorovány. Případně zpracování analýzy 

kamerových systémů dle GDPR. 

Pro získání dalších informací můžete zdarma využít ukázkové (demo) verze softwaru od společnosti 

Goodking Advisory s.r.o. a to na adrese https://gdprsafe.cz/ukazka-agro/. 

V případě zájmu o osobní konzultace, o kontrolu Vašeho stávajícího řešení nebo o kompletní řešení na 

míru můžete kontaktovat Goodking Advisory s.r.o. na agro@goodking.cz nebo na tel. +420 725 587 047. 
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