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Udělejme si jasno v pojmech

GDPR ZEK

cookies osobní údaje
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Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací
k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým
v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, získá od nich předem
prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem jejich zpracování.
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Všechno ignorovat
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Implementovat
nástroj třetí strany

v defaultním režimu



Zkopírovat řešení
od konkurence nebo

z online vzorů



Zběsile vyvíjet
nefunkční řešení
bez znalosti věci



Co je pro vás důležitější?
Váš zisk, nebo etika

zacházení s daty vašich
zákazníků?



Tomáš Pauch

tomas.pauch@elegal.cz
+ 420 728 322 812
www.elegal.cz



Spojte se se mnou

eLegal advokátní
kancelář
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