SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽRK
SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
si Vás dovoľujú pozvať na seminár

VEĽKÉ LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
23. november 2017 - štvrtok
9.00 hod. cca do 16.00 hod., prezentácia od 8.30 hod.
miesto: Žilina, Hálkova 31, zasadačka SOPK
Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa 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 (ďalej len „GDPR“) 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. (ďalej len „zákon
o ochrane osobných údajov“).
Obsahové zameranie seminára:
 Predmet a pôsobnosť GDPR - porovnanie so zákonom o ochrane osobných údajov: Vecná a teritoriálna
pôsobnosť. Negatívne vymedzenie pôsobnosti GDPR.
 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, Kódexy správania, Certifikácia a akreditácia, 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.
 Prenos osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a podľa GDPR.
 Výkon dozoru podľa GDPR v porovnaní so zákonom o ochrane osobných údajov.
 Diskusia

Odborný garant: PhDr. Anna Miklošová
Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1998, kedy pracovala ako vedúca oddelenia registrácie
informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od roku 2002 do konca roku 2013 pracovala na Úrade na
ochranu osobných údajov SR ako inšpektorka. V súčasnosti pracuje v súkromnej sfére a zaoberá sa poradenstvom v
oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Je autorkou mnohých článkov v uvedenej oblasti zameraných na
ochranu osobných údajov v personalistike, v agendách miest a obcí, v školách, v zdravotníckych zariadeniach, pri
správe bytov a nebytových priestorov a ďalších. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti ochrany osobných údajov a
prednáša už 16 rokov.
Organizačný garant: SOPK Žilina, Hálkova 31, 010 01 Žilina
Kontakt: Branislav Čulák, T: 041-7235 101,-102; F: 041-7235 653; E: viator@za.scci.sk
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce:
Základný:

55,- EUR+DPH (66,- EUR s DPH)/osoba
65,- EUR+DPH (78,- EUR s DPH)/osoba

Pri účasti 2 a viac osôb z jednej firmy/organizácie - zľava:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, mestá, obce:
Základný:

50,- EUR+DPH (60,- EUR s DPH)/osoba
60,- EUR+DPH (72,- EUR s DPH)/osoba

V cene sú zahrnuté náklady organizátora školenia, lektor, občerstvenie, obed, materiály. Po úhrade účastníckeho
poplatku prevodom daňový doklad – faktúru zašleme poštou. Prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 3
pracovné dni pred začiatkom seminára. Poplatok Vám bude vrátený v plnej výške.
Registrácia Vašej účasti na seminári bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej prihlášky e-mailom, faxom.
Uzávierka prihlášok je 20.11.2017. Pozor, obmedzený počet miest na seminári! V prípade väčšieho počtu účastníkov
rozhoduje termín obdržania prihlášky. Možnosť on-line prihlásenia na: http://www.spok.sk/aktivity.php?a=70

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIHLÁŠKA - NÁVRATKA
VEĽKÉ LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, 23. november 2017, SOPK Žilina
Firma: ................................................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................................

T: ..........................................................................

F: ....................................................................................

Mobil: ..................................................................

E: ....................................................................................

Účastník: (meno a priezvisko)
1. .......................................................................................................................
2. .......................................................................................................................
3. .......................................................................................................................
Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške .............. EUR prevodom na účet SOPK v
Tatra banke, a. s., č. ú. SK 14 1100 0000 0026 2615 0413, SWIFT: TATRSKBX, VS:231117. Platba v hotovosti možná
len po telefonickom dohovore.
Dátum: ................................................

