Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce

Vás pozýva na online webinár

RVC MI 2021/01 W

Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných
údajov (GDPR) a Infozákonom
*online webinár*
Cieľová skupina: starostovia, zamestnanci obcí, HK, riaditelia škôl, zamestnanci škôl a školských zariadení, miest, VÚC

a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 26.01.2021 / utorok, 9:00 hod

pre členov RVC MI:
22,- € / účastník
pre nečlenov RVC MI: 37,- € / účastník
IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
SWIFT (BIC) kód banky: KOMASK2X
VS: 2601

Miesto konania: webinár, online prístup
Lektor: Mgr. Vladimír Pirošík
Pripojenie sa a nastavenie zariadenia: od 8:30 - do 8:55 h

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k webináru:


Uzávierka prihlášok na webinár: 25.január 2021 (+prístup k záznamu z webinára od 27.01.2021)



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 Michalovce, t.j. do 25.01.2021. Po uhradení poplatku vám bude zaslaný
link na webinár, ku ktorému sa dostanete cez váš prehliadač (ktorýkoľvek máte vo svojom PC). Do vášho PC si nebudete inštalovať žiadne
aplikácie. Je dôležité si pred webinárom nastaviť zvuk a video, preto vás prosíme o pripájanie sa pred jeho začiatkom, t.j. od 8.30-8.55 h
Z webinára bude spracované video, ktoré budete mať sprístupnené nasledujúcich 3 dní. Počas celej doby zverejnenia si video budete môcť
kedykoľvek prezerať, zastaviť, posúvať a opakovane spúšťať len z prvotného počítača a uvedenej mailovej adresy v prihláške.





Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za prípravu a realizáciu webinára, vyhotovenie a uloženie videozáznamu, 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 Michalovce nie je platcom DPH. Za člena na elektronické vzdelávanie sú
považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce

Upozornenie: Odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete a vzniká vám povinnosť uhradiť vložné. V prípade neúčasti,
vložné nevraciame, je možné poslať iného zamestnanca. Odhláška je možná len do dátumu uzávierky prihlášok.
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:

„Možno kráčam pomaly, ale nikdy nie späť.“
Abraham Lincoln

So srdečným pozvaním,
JUDr. Gabriela Štefanová
RVC Michalovce

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.

...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Námestie osloboditeľov 30,
071 01 Michalovce

Záväzná prihláška na seminár

Praktické skúsenosti samospráv a škôl s legislatívou na ochranu osobných údajov
(GDPR) a Infozákonom
*online webinár*
ktorý sa bude konať 26.01.2021 , uzávierka prihlášok: 25. január 2021
Obec / mesto / mestská časť/ iná inštitúcia

IČO:

Telefón, e-mail:

Meno priezvisko, titul účastníka/ účastníkov:
1.
2.
3.

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu

€

pre (koľkých)

IBAN: SK38 5600 0000 0043 5156 5001
V

účastníkov seminára v prospech účtu Prima banka, a.s.

VS: 2601 KS: 0308 ŠS:

IČO :

, dňa
................................................................................
pečiatka a podpis

...............................................................................................................................................................................................................................
RVC Michalovce je členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
RVC Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk
IČO: 35532882, DIČ: 2021010420
Tel.: 0915 969 634, 0918 125 777, www.rvcvychod.sk, rvcmichalovce@gmail.com

