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GDPR – 25. 5. 2018 
 GDPR  - General Data Protection Regulation 

Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 

 pozor na vaše data, každý kdo k nim přistupuje by měl “být 

ošetřen“ 

minimálně obecnou smlouvou 

 souhlas se zpracováním osobních údajů 

ne jen data, ale taktéž např. fotky na webu atd. 

 možnost souhlas odvolat, popř. požádat o výmaz všech záznamů 
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Trendy – zpětné bonusy 
 

 použít jako předmět tendru + vstup do hodnocení 

   nebo 

 jen otázka, jestli uchazeči poskytují – jakým způsobem a v 

jaké výši? 
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Trendy – zpětné bonusy 
 

 použít jako předmět tendru + vstup do hodnocení 

 jen otázka, jestli uchazeči poskytují – jakým způsobem a v 

jaké výši? 

 urychlení expanze, bez potřeby externích zdrojů!!! 

Investice do dalšího vztahu -> Expanze / rozšíření dodávek -> 

Vyšší tržby 
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Trendy – propojení SW 
 

 propojení ERP, SRM, CRM apod. 

 paperless office  / free Office 

(elektronické objednávky, dodací listy atd. – EDI) 

 sběr a schvalování požadavku na nákup – datové 

WORKFLOW 
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Trendy – ostatní 
 

 procurement 4.0 = elektronizace 4.0 

 zvýšená pozornost na CyberSecurity 

strategické podniky státu musí mít speciální bezpečnostní 

politiku, recovery plány, … 

 robotizace, kde se dá - množství malých robotů, strojů apod. 

 internet věcí 
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Děkuji za pozornost. 
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