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Vás pozýva na videoseminár 
 

  

 

 

 
 

Cieľová skupina:   hlavný kontrolór obce/mesta, riaditeľ školy – ako štatutár (prevádzkovateľ) – zodpovedný za 
nedostatky, v prípade škôl, školských zariadení bez právnej subjektivity zodpovednosť je na obci/meste, prípadne 
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov  
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 
 

Dátum konania:   2.-9.november 2020  

Miesto konania:    videoseminár  

Lektorka:         Mgr. Katarína Tamášová Karácsonyová 

Prezencia:       od  8.30 h          Začiatok:    9.00 h    

          ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  
 

     pre členov RVC PO:        20,- € / účastník 

     pre nečlenov RVC PO:    36,- € / účastník   

     IBAN: SK49 0200 0000 00257892 2254 

     VS:  1410 

 
PROGRAM  SEMINÁRA: 
 

 prehľad platnej legislatívy k ochrane osobných údajov  
 kontrola zameraná na ochranu osobných údajov v pôsobnosti škôl, školských zariadení  
 kontrola dodržiavania základných pravidiel spracúvania osobných údajov 
 kontrola aplikácie zmien v právnych základoch spracúvania osobných údajov po legislatívnych zmenách 

v školstve 
 kontrola aktualizácie dokumentácie o ochrane osobných údajov a nové právne základy pri spracúvaní osobných 

údajov po zmene legislatívy 
 kontrola súladu spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania, podmienkami  zákonného spracúvania, 

podmienkami vyjadrenia súhlasu a podmienkami spracúvania osobitných kategórií osobných údajov 
 kontrola dodržiavania práv dotknutej osoby 
 kontrola vzťahov zo sprostredkovateľmi 
 kontrola poverení na spracúvanie osobných údajov 
 kontrola nastavených bezpečnostných pravidiel pri osobných údajoch 
 kontrola posúdenia vplyvu na ochranu údajov 
 kontrola fungovania zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov 

Ako najjednoduchšie a najefektívnejšie na vnútornú kontrolu OOÚ  

– podnety, námety, ukážky, skúsenosti a riešenia z  praxe 
 

 Uzávierka prihlášok:  30.október 2020, resp. až do 9. novembra 2020 

 Video bude sprístupnené v termíne: 2. – 9. november 2020 
 

 Prihlasovať sa môžete cez  www.rvcvychod.sk. Pri prihlasovaní uvádzajte správnu e-mailovú adresu účastníka, 

nakoľko na túto adresu vám prídu pokyny na spustenie video seminára. 

 Platby vložného realizujte prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov. Pri elektronickom vzdelávaní máme 

dohodnuté iné rozdelenie práce a všetky platby sa budú prijímať na jeden účet. Po úhrade poplatku vám bude 

zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 2.11.2020 

 Počas celej doby zverejnenia  si  video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať. 

Video si nebude možné stiahnuť. 

 
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady. 
 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad podľa § 10 ods. 1 zákona č 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.                     

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s  výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre 

zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. RVC Prešov nie je 

platcom DPH. 

 Kontrola a prehľad nedostatkov  
pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl 

*videoseminár* 

https://www.rvcvychod.sk/presov/lektor.php?lid=22
http://www.rvcvychod.sk/
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V zmysle ochrany autorských práv nie je možné z videa realizovať obrazové a zvukové záznamy a ďalej šíriť video 

a materiál v elektronickej podobe osobám, ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 

 
Citát:     
                                        „Nik vás neprinúti cítiť sa menejcenne bez vášho súhlasu.“ 
                                                                                               Eleanor Roosevelt 
 

So srdečným pozvaním,  
                                                     Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov 
......................................................................................................................................................................................... 

Táto pozvánka (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu – ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.  
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie sa cez náš systém na web stránke www.rvcvychod.sk 

Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
ktorý bude sprístupnený v dňoch    2. – 9.11.2020 

 

uzávierka prihlášok:  30. október 2020 
 

Obec / mesto / mestská časť/ iná inštitúcia                IČO: 

 

 

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 VÚB, a.s. 

IBAN: SK49 0200 0000 002578922254 

VS: 1410     KS: 0308      ŠS: IČO organizácie 

 

V                                                                                                                                            dňa  

 

 

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

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

1.  

2.  

 

Záväzná prihláška na videoseminár 
 

Kontrola a prehľad nedostatkov  
pri ochrane osobných údajov a dokumentácii škôl 

*video seminár* 

 

 

  

€  

  

http://www.rvcvychod.sk/

