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2018/07 

Vás pozýva na seminár 

 

  

 

Cieľová skupina starostovia, zamestnanci obcí a miest, riaditelia a zamestnanci RO a PO, kontrolóri,. 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   27. február 2018/ utorok 

Miesto konania:   Mestské kultúrne stredisko, 
                                         Nám. osloboditeľov 25, Michalovce,  

Lektor:       doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár PhD. 

 

Prezencia:    od  8.30 h, začiatok: 9.00 h 

  

   

  ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

   pre členov RVC MI:        18,- € / účastník   

   pre nečlenov RVC MI:    33,- € / účastník   

   IBAN:  SK38 5600 0000 0043 5156 5001 

   SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX 

   VS: 2702

PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

Nová úprava ochrany osobných údajov s účinnosťou od 25.5.2018 
 

1. Čo prináša nová právna úprava (GDPR) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679? 

2. Nové vymedzenie oprávnených a zodpovedných osôb a aké podmienky musia byť splnené. 

3. Význam základných zásad spracovávania osobných údajov. 

4. Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu a podmienky ktoré musí zodpovedná osoba spĺňať. 

5. Čo považujeme za cyklus spracovávania osobných údajov. 

6. Ktoré prípady sú považované za zákonné spracovávanie osobných údajov. 

7. Kódex spracovania osobných údajov a certifikácia a vnútropodnikové pravidlá v oblasti spracovania osobných údajov.  

8. Kedy prevádzkovateľ osobných údajov podáva úradu oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, kedy je povinná 

predchádzajúca konzultácia spracovávanie osobných údajov a kedy je povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov? 

9. Aké postavenie majú certifikačné a monitorovacie subjekty? 

10. Čo je to pseudonymizácia údajov, profilovanie, logovanie, fyzický incident či ďalšie novo zavedené inštitúty stanovené pre 

subjekty spracovávajúce osobné údaje. 

11. Sankcie za správne delikty (do 20.000.000.-€) a poriadkové pokuty (do 10.000.-€). 

12. Aké zmeny nastávajú v administrácii spracovania osobných údajov a aká dokumentácia sa vyžaduje od prevádzkovateľa 

a sprostredkovateľa.  

  

                  Poznámka: - účastník obdrží potrvrdenie o absolvovaní seminára.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady 

                                                                                         Uzávierka prihlášok: 25. február 2018 
Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred 
na účet RVC Michalovce. 
Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Michalovce: IČO: 35532882, DIČ: 2021010420. 
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu  o úhrade poplatku 
tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Michalovce 
nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy. 
Citát:  
  „Každý je génius. Ale ak budeme posudzovať rybu podľa jej schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s vedomím, že je neschopná.“                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                       Albert Eistein 

So srdečným pozvaním,                                               
 JUDr. Gabriela Štefanová,  RVC Michalovce 

Ochrana osobných údajov v samospráve 
 - nové pravidlá v roku 2018, po novele platnej od 25.5.2018 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
mailto:rvcmichalovce@gmail.com
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ktorý sa uskutoční dňa 27.2.2018 v Michalovciach, MsKS, Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce, 
zašlite do 25.2.2018 na adresu: 

RVC Michalovce 
Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce cez www.rvcvychod.sk alebo mailom: rvcmichalovce@gmail.com 

 

 

Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia 

 

 

Telefón, e-mail:  

 

 

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:                             
 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ 

 

Potvrdzujeme, že sme dňa                                                 uhradili z nášho účtu 

čiastku                                    pre (koľkých)                             účastníkov  seminára v prospech účtu Prima banka, a.s. 

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001          VS: 2702  KS: 0308  ŠS: IČO organizácie  

 

 

V                                                                                     , dňa                                         

 

................................................................................ 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

3.  

 

  

€        

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár 

Ochrana osobných údajov v samospráve 
 - nové pravidlá v roku 2018, po novele platnej od 25.5.2018 
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