PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083
E-mail: proeko@proeko.sk
Web: www.proeko.sk

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár:

Osobitosti uplatnenia nariadenia o
ochrane osobných údajov v subjektoch
štátnej správy a samosprávy
podrobný a praktický pohľad na dôležité výkladové aj aplikačné
problémy, mnoho príkladov z praxe, riešenia úradu

09. apríla 2019
Bratislava, Kongresové centrum Družba UK, Botanická 25

Lektorka:
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Skúsená odborníčka z praxe.

Účastníci obdržia časť pracovných materiálov
v elektronickej forme a časť v tlačenej verzii.

Odborný seminár pod vedením skúsenej odborníčky z praxe ponúka jedinečnú
možnosť oboznámiť sa s právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov v
súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov, a to s osobitným zameraním na oblasť subjektov
pôsobiacich v oblasti verejnej správy. Predmetom výkladu lektorky bude nielen
problematika všeobecných princípov ochrany osobných údajov, ale najmä spracúvanie
osobných údajov na právnom základe osobitných právnych predpisov, resp. iných
právnych základov ako je verejný záujem, ďalej špecifické pravidlá a postupy
uplatňované pri plnení povinností prevádzkovateľa. Detailne bude pozornosť
venovaná aj problematike špecifického postavenia a plnenia povinností
subjektov verejnej správy, napr. pri poverovaní sprostredkovateľa, povinnosť v
podobe ustanovenia zodpovednej osoby, konflikt záujmov pri plnení povinností
zodpovednej osoby a jej postavenie v systéme verejnej správy, práca s otvorenými
údajmi alebo posudzovanie možností uplatnenia výnimiek v oblasti spracúvania
osobných údajov. Dôraz bude kladený hlavne na informačnú povinnosť, s ktorou
majú orgány verejnej stále problémy.
Cieľová skupina:
zamestnanci personálnych a právnych oddelení, právnici, zamestnanci pracujúci
s osobnými údajmi, vedúci oddelení.

PROGRAM
Základný prehľad a porovnanie GDPR a nového zákona o ochrane osobných
údajov v porovnaní s pôvodnou právnou úpravou

• voľba vhodného právneho základu pri spracúvaní osobných údajov v oblasti verejnej
•

•
•
•
•
•
•

správy, osobitné právne predpisy vs. oprávnený záujem sprostredkovateľa
princípy zodpovednosti za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa vrátane
princípov povinného určenia zodpovednej osoby a jej špecifického postavenia v
oblasti verejnej správy, preukazovanie splnenia požiadaviek GDPR na ochranu
osobných údajov
práva a povinnosti dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi osobných údajov (prístup
k údajom, právo na zabudnutie, právo na opravu, prenosnosť údajov, obmedzenie
spracúvania osobných údajov)
ako sa dotýka GDPR a zákon o ochrane osobných údajov výberových konaní,
posudzovania zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia
pri prác a ďalších agend
osobitné postavenie subjektu verejnej správy pri ustanovovaní sprostredkovateľa
(podmienky zverenia osobných údajov inej právnickej osobe v súvislosti s
povinnosťou dodržiavať podmienky ochrany osobných údajov)
uplatňovanie výnimiek v rámci systému spracúvania osobných údajov v oblasti
verejnej správy
práca s otvorenými údajmi
plnenie si informačnej povinnosti a ďalšie povinnosti vyplývajúce subjektom verejnej
správy z predpisov o ochrane osobných údajov

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
BRATISLAVA – KONGRESOVÉ CENTRUM DRUŽBA UK, Botanická 25 (mapa)
Z Hlavnej stanice ŽSR: autobus č. 32, výstup na zastávke Botanická záhrada, pešo cca
5 min. smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do kongresového centra.
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: autobus č. 70, výstup na tretej zastávke Most
SNP, prestup na električku č. 4 v smere Pri Kríži, výstup na štvrtej zastávke Botanická
záhrada, pešo cca 5 min. smerom k vysokoškolským internátom Družba, vchod do
kongresového centra.
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 28, 29, 32; električka č. 4, 5, 6, 9.
Pokyny k parkovaniu: V areáli Kongresového centra môžete parkovať bez poplatku.
Pri vjazde na spoplatnené parkovisko Vám elektronický vrátnik vydá parkovací lístok,
ktorý odovzdajte pri prezencii organizátorom seminára. Pri odchode si od organizátorov
seminára prevezmite odblokovaný parkovací lístok, ktorý pri výjazde vložte do čítačky
elektronického vrátnika.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.30

Registrácia účastníkov
Odborný program s prestávkou na občerstvenie

INFORMÁCIE:

Mgr. Helena Chabalová
tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083; fax: 02/65 45 63 62
e-mail: proeko@proeko.sk

PRIHLASOVANIE:

Prihlásiť sa môžete online na www.proeko.sk/seminare
alebo vyplnenú záväznú prihlášku (posledná strana tejto
pozvánky) zaslať e-mailom, poštou alebo faxom najneskôr
5 dní pred začiatkom seminára.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK
ORGANIZÁTOR:

PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava 841 06
IČO: 35900831
DIČ: 2021906678
IČ DPH: SK2021906678
zap. v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 33195/B

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:

78,- € s DPH

V cene je zahrnutý pracovný materiál v elektronickej forme, organizačné náklady,
občerstvenie (káva, čaj, minerálka, obložená bageta, napolitánka) a DPH. Poplatok je
potrebné uhradiť vopred ako zálohovú platbu najneskôr 2 dni pred seminárom v
prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2918 0140
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 9042019
Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím, bezpodmienečne správny variabilný symbol,
ktorým je dátum konania seminára. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu
platbu identifikovať.
Prihlásení účastníci môžu platbu uhradiť aj v hotovosti. Platbu v hotovosti vyznačte v
záväznej prihláške.
Táto pozvánka slúži objednávateľovi ako informačný doklad pre zálohovú platbu.
Zálohové faktúry nevystavujeme. Vyúčtovaciu faktúru Vám odovzdáme pri registrácií
alebo zašleme poštou.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Úplné všeobecné obchodné podmienky nájdete na: www.proeko.sk/podmienky
Zaslaním záväznej prihlášky vzniká medzi odberateľom a dodávateľom obchodný vzťah
v zmysle Obchodného zákonníka. Za prihlásenú osobu je možné poslať náhradníka.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť seminár, zmeniť alebo presunúť termín
seminára.
Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 24 hodín pred začiatkom seminára.
Uhradený účastnícky poplatok bude vrátený.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
organizátor vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj
napriek neúčasti na seminári. Odhlásenie v deň konania seminára bude
považované za bezpredmetné a účastnícky poplatok bude vyfakturovaný v plnej
výške, a to aj v prípade, že účastnícky poplatok nebol vopred uhradený (bez
ohľadu na zvolený spôsob platby).

záväznú prihlášku nájdete na nasledujúcej strane

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
E-mailujte, faxujte alebo zašlite na adresu:
PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
Tel.: 02/65 45 63 61, 0903 403 083, Fax: 02/65 45 63 62
E-mail: proeko@proeko.sk

Názov seminára:

Osobitosti uplatnenia o ochrane osobných údajov
v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Miesto a dátum konania:

Bratislava – 9.4.2019

Upozornenie: Pracovný materiál bude účastníkom semináru posielaný elektronicky, preto Vás prosíme
o dôsledné vyplnenie kolónky: „E-mail“ všetkých prihlásených účastníkov. Ďakujeme.

Priezvisko

Spolu k úhrade:

Meno, titul

E-mail

Vaše č. účtu
(IBAN):

Názov organizácie:
Ulica:

PSČ:

Mesto:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poznámka:
Za organizáciu vybavuje
Tel.: _________________________

Meno a priezvisko: ___________________________________
E-mail: _______________________________________________

Úhrada bude vykonaná (vašu voľbu označte):

☐ v hotovosti v deň konania seminára
☐ prevodom na účet organizátora

Zaslaním záväznej prihlášky vyjadrujete svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami
spoločnosti a so spracovaním osobných údajov.

