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Kapitola první:

freelance 
nebo 

s.r.o.



je to rychlé

levné

jednoduchá daňová evidence

zdanění

odpovědnost
 



s.r.o.



ochranná vrstva

větší byznysová důvěryhodnost

jednodušší rozvoj

daně
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náklady se založením
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mzda 





Kapitola první:

freelance 
nebo 

s.r.o.

Kapitola druhá:

značka



Marketing Právo



" I kdyby byly zničeny všechny naše budovy, stroje,

vybavení, vozidla a fyzický majetek, společnost by neměla

problém znovu se postavit na nohy, pokud by přežila naše

ochranná známka."



Best Global
Brands
Rankings
2020
Interbrand



Jak budovat značku?



01

02

03

Vymyslet

Ochránit

Udržovat



VYMYSLET1



"Shoptet"



Kudy se to na
vás pohrne?

LOGA FIRMY

PPCČKA

ÚČTY NA
SOCMED

DOMÉNY



jedineční
a

jednotní



Vaše čočky
Seznam

Rohlík



NE 
POPISNÉ NÁZVY





Firmy

Ochranné známky

Domény

Lustrujte!



Ochranné známky



facebook



Nezaměnitelná



S čím vám
pomůžeZÁKAZ PODOBNÝCH

LOG

PPCČKAÚČTY NA SOCMED DOMÉNY

FIRMY



Myslete na rozvoj služeb 
a zahraniční expanzi!



Nejčastější chyby:

Registrujete špatný typ

 

Registrujete pro milion tříd

 

Jste vášniví pisatelé

 

Chybí vám strategie



Domény!



Udržovat3



Povinnost používat



Monitoring známek i trhu



Bacha na zdruhovění



Kapitola první:

freelance 
nebo 

s.r.o.

Kapitola druhá:

značka

Kapitola třetí:

data



GDPR



Osobní údaj



+420 724 227 262

IP adresa

@PetraDolejsova

IČ 123 45 785petra@bezparagrafu.cz

cookies

miluju tučňáky





informace o člověku

+

dá se k němu legálně přiřadit







Zpracování



přítomen





Zpracovatel

Správce







data Evropská
komise 

není tam

doložky

čl. 49

EU

mimo EU



Můžete?

 

zákon to někde povoluje/přikazuje
souhlas



GDPR



GDPR



GDPR



GDPR



proč jaké údaje  §§§ souhlas

chci poslat e-mailing

chci uzavřít smlouvu

chci si ochránit majetek

e-mail

 jméno, bydliště, narození

podobizna

480/2004

zákoník práce

GDPR

 



Jak na to?

"Zásady"v patičce

Souhlas



Jak na to?



Jak na to?



Jak na to?



Dokumenty



Šanon

 záznamy o činnostech zpracování
zpracovatelské smlouvy/NDA
informační povinnost
souhlasy



Kontrola



jaké údaje?

na základě 
čeho?

kde je 
sbírám?

jak dlouho?

kdo mi 
pomáhá?

jsou potřeba všechny?

informace?
souhlas?

mám tam ten dokument?

mám nastavenou notifikaci?

mám smlouvu?





Otázky?



Jak na věc

Začněte s PROČ
ať už zvažujete cokoliv :)

Budujte značku
ne podle citu, ale s rozumem

Freelance vs. s.r.o.
obojí má to své

Ke GDPR přistupujte v klidu
...není hlavní náplní vašeho podnikání



Spojte se se mnou

 

Petra Kristína
Dolejšová

 

@DolejsovaPetra
 

Petra Dolejšová

 

@petrabezparagrafu
 



Skupina QnA

 

Právo
v marketingu

 



Chcete vědět víc?

Právo v marketingu

Ochrana značky
 

Právo a PR
 

GDPR

Právo pro grafiky



Petra Dolejšová

petra@bezparagrafu.cz
+ 420 724 227 262


