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Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) zajišťuje úkoly v souladu s ustanovením čl. 39 
Nařízení (GDPR) a platných právních předpisů ČR. Cílem je poskytovat profesionální služby 
tak, aby bylo minimalizováno riziko případných bezpečnostních incidentů. Proto vám 
nabízíme, že se na plnění role pověřence bude podílet tým specialistů z oblastí, které se 
Nařízení přímo dotýkají, tedy z oblastí informační, administrativní, personální a fyzické 
bezpečnosti. Výhodou služby je i kontinuální udržování interních řídících aktů a procesů 
ochrany osobních údajů v souladu s měnícími se zákonnými předpisy a judikáty. Díky této 
službě nebude pověřenec pouhou „papírovou“ formou opatření.
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POŽADOVANÉ VSTUPY OD ZÁKAZNÍKA
• Zapojení do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů

• Přímé podřízení vrcholovým řídícím pracovníkům organizace

• Umožnění přístupu k systémům, záznamům a aktům interního řízení 

• Poskytování součinnosti ze strany zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro plnění 
jednotlivých rolí

VÝSTUPY SLUŽBY
• Poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměst-

nancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech dle Nařízení

• Monitorování souladu s Nařízením, dalšími předpisy v oblasti ochrany údajů 
a  s  koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, 
včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracov-
níků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů

• Poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů

• Spolupráce s dozorovým úřadem

• Působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících 
se zpracování a případně vedení konzultací v jakékoli další věci

CENA 
Služba zahrnuje jak paušální platbu, tak platbu za služby na vyžádání:

Měsíční paušální platba se liší podle velikosti zákazníka:

• do 50 zaměstnanců: 15.000 Kč/měsíc
• do 250 zaměstnanců: 20.000 Kč/měsíc
• nad 250 zaměstnanců: 30.000 Kč/měsíc

Paušální částka zahrnuje:

• činnosti pověřence dle čl. 39 Nařízení, 
• informační a aktualizační službu,
• telefonický hot line,
• 1× ročně provedený audit na místě,
• 1× ročně provedení školení zaměstnanců a managementu.

Cena služeb na vyžádání je 2.500 Kč/1 hodina

Ceny jsou uvedeny bez DPH
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