Hodnocení semináře

Název semináře: „GDPR - APLIKACE DO PRAXE, konkrétní procesy a dokumentace“
Termín a místo:

22. 11. 2017 (od 9:00 - 13:00), školicí prostory EA Hotelu Populus

Počet účastníku:

58 (52 hodnocení)

Ohodnoťte jako ve škole, tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší hodnocení
Jak Vás zaujal obsah semináře?
Hodnocení:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,4,2,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Průměr: 1,1

Myslím, že důležité info nám bylo sděleno, těžká a složitá problematika
Oceňuji konkrétnost, důležité bylo řečeno
Některé podstatné informace prezentovány „rozporuplně“
Chyběla mi problematika např. zpracování fotografií, marketing obecně, příliš zaměřeno na HR
Rozdělit na dvě části - málo času

Jak hodnotíte přednášející?
Hodnocení:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,1,3,1,1,2,1,1,1,2,1,1,1,2
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Průměr: 1,1

Vynikající!!!
Výborně, byla skvělá a věcná
Přednášející je skvělá, těžké téma se nám snaží vysvětlit jednoduše, reaguje na dotazy a
srozumitelně odpovídá
Moc se mi líbil přednes, prezentační dovednosti 1* 
Srozumitelný projev, připravenost, otevřenost otázkám (zpočátku)

Jak jste byl/a spokojen/a s organizací?
Hodnocení:
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,1,2,1,3,3,1,3,2,2,1,2,3,4,2
Oceňuji/doporučuji změnit:
-

Průměr: 1,3

Ocenila bych dopravně přístupnější lokalitu
Velmi, děkuji za informace paní Tokarykové (podrobně v e-mailu-časy busu,…)
Lokace hotelu, obtížná dostupnost

Hodnocení semináře

-

Velmi malá časová dotace 4 - zdaleka jsme neprošli materiály do hloubky, bylo projito rychle
bez dotazů, místo a občerstvení 1
Občerstvení - nedostatek čistých nádob na nápoje
Doporučuji přesnější časový rozvrh
Místo hotelu - lépe na metru
Doporučuji změnit lokalitu - špatná dopravní situace a spojení
Lokalita špatná dopravní dostupnost, časově nezvladatelné téma (4h nestačily), nedoplnění hrnků
při přestávkách

Na jaká další témata byste se rádi v budoucnu zaměřili? Jaká témata byste chtěl/a probrat
podrobněji?
-

GDPR a výběrová řízení
V souladu s novelami pracovně právních nařízení, vyhlášek a zákonů
Obchod & Marketing - využití os. Údajů v souvislosti s transakcí (autoservisní služby), Věrnostní
programy - jak dále při platnosti GDPR
Změny v zákoníku práce
GDPR - detailně na konkrétních případech
GDPR a pracovnělékařská péče
GDPR ve školství, pověřenec - musí být či ne
Další pokračování GDPR
Marketing, Registrace výrobků za účelem záruky, dodavatelské vztahy společnosti &GDPR dopad
(dodavatelé, agentury, dealeři, head off.)
Výběrová řízení, správa uchazečů, správa zaměstnanců, konkrétní předlohy formulářů
Pracovnělékařské služby
Možná i ta pracovně lékařská služba (jakmile bude prováděcí vyhláška)
GDPR je a bude dlouhodobě aktuální (tj. další seminář s hlubším zaměřením, např.
pracovnělékařské prohlídky, pracovní právo
GDPR

Volné vyjádření k akci
-

Děkuji za pozvání
Oceňuji srozumitelný výklad právních pojmů, děkuji
Nemám připomínek
Velmi informativní, profesionální výklad
K tématu se vrátit s konkrétními případy k řešení
Moc se mi to líbilo, chválím a děkuji, ráda přijdu znovu
Velmi nutné téma… Děkuji
Možná obsah více rozfázovat - hodně informací během jednoho půldne 
Evo, opět vynikající výkon! Podání Vaší legislativy mě baví 
Oceňuji praktickou aplikaci, trochu mi to pomohlo se zorientovat v problematice
Větší prostor na dotazy v rámci témat - i dotazy ostatních jsou přínosem
Děkuji za užitečné informace 

