Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

Vás pozýva na videoseminár

RVC KE 2021/02 V

Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu
osobných údajov (GDPR) a Infozákonom
*videoseminár*
Cieľová skupina: zamestnanci obcí, miest, VÚC a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Dátum konania: 27.1.-2.2.2020 (do 24:00 h)
Miesto konania: videoseminár
Lektorka:

Mgr. Vladimír Pirošík

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
pre členov RVC KE:
22,- € / účastník
pre nečlenov RVC KE: 37,- € / účastník
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 280121

PROGRAM SEMINÁRA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Prehľad novej „koronalegislatívy" dotýkajúcej sa informovanosti, ochrany súkromia a osobných údajov
Prehľad najdôležitejších povinností obcí a ich ROPO podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov
Nová bezpečnostná dokumentácia
Zodpovedná osoba obce/školy za ochranu OÚ
Najčastejšie nedostatky samospráv a organizácií v ich pôsobnosti pri dodržiavaní GDPR legislatívy
Sankcie za porušenie GDPR legislatívy
Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch
Súkromie zamestnanca na pracovisku
Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
Obecné a školské noviny: pravidlá uverejňovania podobizní, oznamov a ďalších osobných údajov
Pravidlá zverejňovania citlivých údajov na oficiálnom webovom sídle inštitúcie
Poskytovanie informácií - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Ďalšie informačné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií
Najčastejšie porušenia legislatívy a námety na riešenie
Otázky a odpovede

Absolventi webinára získajú POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ SEMINÁRA, ktoré je potrebné pre niektoré činnosti
zamestnancov v obciach a školách.
Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za vyhotovenie a uloženie videoseminára, honorár lektora, organizačné náklady.

ÚČTOVNÝ DOKLAD
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 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 Košice nie je platcom DPH.
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:
„Boj sa ľahostajných ľudí, pretože s ich mlčanlivým súhlasom sa deje na zemi krivda a zlo.“
Maxim Gorkij
So srdečným pozvaním, Ing. Ľubomíra Borošová, riaditeľka RVC Košice
............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

Pokyny k videosemináru:

➢ Uzávierka prihlášok: 27. január 2021, resp. až do 2. februára 2021
➢ Video bude sprístupnené v termíne: 27.1. – 2.2.2021 (do 24:00h)
➢ 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 Košice. Po úhrade poplatku vám
bude zaslaný link na video spolu s heslom, najskôr 27.2.2021
➢ Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane
spúšťať z vami zadanej mailovej adresy a z jedného PC – náš server vám vygeneruje jedinečné heslo,
ktoré je pripojené k vášmu mailu. Video si nebude možné stiahnuť.

............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Hlavná 68, 040 01 Košice

Táto pozvánka spolu s prihláškou (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.

Záväzná prihláška na videoseminár

Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu
osobných údajov (GDPR) a Infozákonom
*videoseminár*
ktorý bude sprístupnený v dňoch 27.1. – 2.2.2021
uzávierka prihlášok: 27. 1. 2021, resp. až do 2.2.2021
Obec / mesto / mestská časť /škola / iná inštitúcia

IČO:

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.
2.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa

čiastku

€

uhradili z nášho účtu

pre (koľkých)

účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 260121 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

V

, dňa

................................................................................
pečiatka a podpis

............................................................................................................................................................................................................................
RVC Košice je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: +421/55/684 11 61, +421 0905 883 099 www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk

