Pozvánka na seminár
GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxi
✓ Základné pojmy a zásady ochrany osobných údajov
✓ Právne základy
✓ Práva dotknutých osôb, informačné povinnosti pri spracovaní osobných údajov
✓ Zamestnanecké údaje a ich spracovanie
✓ Riadenie ochrany osobných údajov a jeho nástroje (záznamy, posudzovanie vplyvu)
✓ Infozákon a ochrana osobných údajov, open data

Cieľová skupina: štatutári a zamestnanci obcí a nimi zriadených organizácií
Dátum konania: 28. marec 2019
Miesto konania: Hotel Permon Podbanské, Vysoké Tatry
Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.
Časový harmonogram:
8:00 - 8:45
8:45 - 9:00
9:00 – 10:30
10:30 -11:00
11:00 -12:30
12:30 -12:45
12:45 -13:45

Príchod účastníkov školenia a registrácia
Otvorenie, privítanie účastníkov a krátka informácia o projekte ProLegis
Blok 1: GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxi
Prestávka na občerstvenie
Blok 2: GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxi
Záver
Obed

Podmienky účasti:
Podujatie je pre všetkých účastníkov bezplatné. Koná sa v Grandhoteli Permon
a účastníkom uhradíme aj ubytovanie s večerou a raňajkami vopred (27.-28.3.2019),
v 2-posteľových izbách. V prípade záujmu o ubytovanie zadajte túto možnosť
v prihláške (ďalšia strana). Hotel prideľuje izby najskôr o 14.00 h.
Dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia sami.
S pozvaním,
Zuzana Lisoňová, ProLegis
Ľubomíra Borošová, RVC Košice

Záväzná prihláška na seminár

GDPR a jeho aplikácia v samosprávnej praxi,
ktorý sa bude konať 28.3.2019 v Grandhoteli Permon, Podbanské
zašlite cez www.rvcvyhod.sk , alebo mailom: rvcke@stonline.sk ,
alebo písomne na adresu RVC Košice, Hlavná 69, 040 01 Košice.

Obec/mesto/mestská časť/škola/iné: ............................................................................
Titul, meno, priezvisko účastníka: .................................................................................
Kontakt na účastníka: ...................................................................................................
e-mail:.................................................................................................................
telefón: ...............................................................................................................
Ubytovanie: ÁNO

NIE

Uveďte meno spoluubytovaného (ak máte): .................................................................
Ak nemáte informáciu o kolegovi/ kolegyni, ktorá sa tiež prihlásila na toto podujatie,
budete ubytovaní s iným účastníkom/ inou účastníčkou podujatia, resp. si môžete
v prípade kapacity v hoteli doplatiť neobsadené lôžko (37€).
Odhlasovanie:
vzhľadom k obmedzenej kapacite (max. 30 účastníkov) je potrebné sa na podujatie
včas záväzne prihlásiť a ak nastane situácia, že nebudete na podujatie môcť prísť,
najlepšie je poslať náhradníka, alebo sa včas odhlásiť na: rvcke@stonline.sk, alebo
telefonicky na 0905 883 099.

..................................................
podpis účastníka

