SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽILINA
Vás pozýva na odborný seminár

LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
21. marca 2018 (streda)
9.00 – 12.30 hod., registrácia od 8.30
v SOPK ŽRK, Hálkova 31, ŽILINA
Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa
GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a novoprijatého zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v porovnaní s podmienkami spracúvania osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
84/2014 Z. z.. Nariadenie sa týka akejkoľvek firmy, spoločnosti, ktorá disponuje, spracováva a pracuje
s osobnými údajmi občanov Európskej únie. Od 25. mája 2018 musí byť každá dokumentácia k ochrane
osobných údajov spracovaná podľa nového zákona. Orgány verejnej moci (napr. obce, školy) majú
povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu, ktorá musí byť primerane odborne kvalifikovaná.
Program:
Predmet a pôsobnosť GDPR: vecná a teritoriálna pôsobnosť.
Vymedzenie hlavných pojmov v GDPR so zameraním na odlišnosti od zákona o ochrane
osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR v porovnaní so zákonom o ochrane
osobných údajov.
Právny základ spracúvania osobných údajov vrátane spracúvania osobitných kategórií
osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov.
Práva dotknutej osoby: právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo
na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie podľa GDPR.
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a podľa
GDPR: Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných
údajov úradu a dotknutej osobe.
Zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov a podľa
GDPR, nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby.
Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah a zodpovednosti podľa GDPR.
Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa GDPR.
Oprávnené osoby podľa GDPR a ich poučenie podľa GDPR.
Výkon dozoru podľa GDPR v porovnaní so zákonom o ochrane osobných údajov.
Diskusia
Základný účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, obce a mestá:

36,-€/osoba
24,-€/osoba

(30 €+20% DPH)
(20 €+20% DPH)

Lektor: JUDr. Ľubomír Lukič
pôsobí v advokátskej kancelárií LS Legal, s.r.o., ktorá poskytuje komplexnú škálu právnych služieb so zameraním na
ochranu osobných údajov, právo duševného vlastníctva, softvérové právo, počítačovú kriminalitu, právo súvisiace s
elektronickým prenosom dát, telekomunikáciami, elektronickým obchodom a kybernetickou bezpečnosťou, ľudské
práva a slobody, ochrana osobnosti. Jej zakladateľ, JUDr. Ľubomír Lukič aktuálne pôsobí vo viacerých
spoločnostiach aj ako zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov. Je okrem iného aj konzultantom a lektorom
pre European Information Society Institute, o.z. (EISi) - mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom
technológií, práva a informačnej spoločnosti; neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva
duševného vlastníctva.

Organizačný garant: Anna Cabajová, SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA
T: 041-72 35 103, -655, E: sekcieza@za.scci.sk
Počas seminára je zabezpečené občerstvenie.
Doprava:
Trolejbus č. 6 alebo 16 zo železničnej stanice, vystúpiť na 3. zastávke - Hálkova.
Vlastná doprava: z „Rondla“ smer „centrum“, resp. Aupark, po pravej strane 3. dvojdom, vlajky pri budove.
Platené parkovanie v bočných uličkách za semaformi 2x vpravo; v Auparku prvé 3 hod. zdarma, resp. 2,50 €/deň.
.........................................................................................................................................................................................

PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.3.2018, SOPK Žilina
Firma, inštitúcia:...............................................................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................................................................................................
IČO: ........................................................... DIČ: .............................................. IČDPH..................................................
Meno a priezvisko účastníkov – pozícia:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Tel:................................................................................. E-mail: .....................................................................................
Registrácia Vašej účasti Vám bude potvrdená po doručení riadne vyplnenej prihlášky.
Prihlášku prosíme poslať čo najskôr pre včasnú rezerváciu miesta na seminári
e-mailom na: sekcieza@za.scci.sk alebo poštou na adresu: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina.
Počet účastníkov na seminári je obmedzený. Uzávierka prihlášok je 16.3.2018.
V prípade vyššieho počtu prihlásených rozhoduje dátum odoslania prihlášky.
Po úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru odovzdáme na seminári pri prezencii, resp. zašleme poštou.
Prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom seminára.
Poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
Zastúpenie účastníka inou osobou je možné. V prípade neúčasti poplatok nevraciame, materiály zašleme poštou.
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ............ € prevodom na účet SOPK v Tatra
banke, a.s., č.ú. 2626150413 / 1100, VS: 21032018.
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX,
IČO: 30842654, DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236.
Túto prihlášku považujeme za záväznú a súhlasíme s podmienkami.
Pečiatka, dátum a podpis zástupcu organizácie:

