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:

Najčastejšie problémy aplikačnej praxe
infozákona s dôrazom na ochranu
osobných údajov
Jedinečný seminár s prepojením a praktickými riešeniami dvoch
zákonov v praxi verejnej správy, stret práva na ochranu
osobných údajov a práva na informácie

04. apríla 2019
24. mája 2019
30. mája 2019

– Bratislava
– Košice
– Bratislava

Lektor:
Mgr. Vladimír Pirošík
advokát špecializujúci sa na danú problematiku, spoluautor zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobode informácií a ochranu osobných údajov, bude prezentovať praktické
odporúčania ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s touto agendou.

Účastníci obdržia pracovné materiály v elektronickej forme

PROGRAM
1. Princíp „publicity“ vs. princíp „diskrétnosti“: ústavnoprávna prax
2. Prehľad častých pochybení organizácií pri sprístupňovaní informácií na žiadosť
podľa zákona o slobode informácií
3. Vzťah GDPR legislatívy a zákona o slobode informácií
4. Vzťah GDPR legislatívy a zákona o správnom konaní
5. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov
6. Vyhotovovanie podobizní, zvukových a obrazových záznamov bez súhlasu
dotknutých osôb
7. Prípustnosť použitia záznamov z kamerových systémov ako dôkazového materiálu
8. Ochrana osobných údajov v rámci nazerania do administratívnych spisov
9. Doručovanie písomností obsahujúcich OÚ verejnou vyhláškou
10. Zúžená ochrana OÚ a osobnosti pri verejných činiteľoch a osobách verejného
záujmu: súdna prax
11. Ochrana osobných údajov a osobnosti ako právny základ odmietnutie informácie
podľa zákona o slobode informácií, zdržanlivosť pri zverejňovaní informácií
12. Ochrana obchodného tajomstva, autorskoprávna ochrana, bankové tajomstvo,
daňové tajomstvo
13. Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
14. Šikanózne žiadosti o informácie citlivej povahy - možnosti právnej ochrany
15. Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
16. Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa infozákona – prokuratúra,
priestupkové konanie
17. Opakované použitie informácií (OPI) - ozrejmenie málo známeho zákonného
inštitútu OPI prijatého zákonom č. 340/2015 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 1.
januára 2016 mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií
18. Prehľad povinností vyplývajúcich z ďalšej „informačnej legislatívy“
19. Otázky a odpovede

ORGANIZAČNÉ POKYNY
MIESTO KONANIA SEMINÁRA:
COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25 (mapa)
Budova sa nachádza medzi Union–zdravotná poisťovňa a hotelom Holiday Inn.
Z hlavnej stanice ŽSR:
Trolejbus č. 201 alebo č. 210, výstup na zást. Račianske mýto, prestup na trolejbus č. 209
(smer Ružinov, Ružová Dolina - Mliekarenská), výstup na zást. Mliekarenská, peší presun
(cca 5 min.)
Z autobusovej stanice Mlynské Nivy: Autobus č. X72 (smer Ružinov, Ružová dolina),
výstup na zást. Ružová dolina, prestup na trolejbus č. 209 (smer Ružinov, Ružová Dolina
- Mliekarenská) – na znamenie, výstup na zást. Mliekarenská, peší presun (cca 5 min.)
Ďalšie MHD spojenia, ktorými sa dostanete do blízkosti miesta konania seminára:
Autobus č. 74, 98; trolejbus č. 209
Parkovanie: Zdarma v priľahlých uliciach na sídlisku za budovou (podľa dostupnosti)
alebo platené parkovanie pred budovou COOP Jednota (1 EUR/hod.). Vjazdy na platené
parkoviská sú z Bajkalskej ul. a z Pažítkovej ul.
KOŠICE - INŠTITÚT VZDELÁVANIA VETERINÁRNYCH LEKÁROV, Cesta Pod Hradovou
13/A (mapa)
Zo železničnej a autobusovej stanice: Košice linka č. 16, smer Podhradová, 1.
nástupište, výstup na zastávke Polianska. V prípade potreby je možné cestovať aj linkou
č. 29, smer Kavečany, zastávka Atletická.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00
09.00 – 14.00

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
Bratislava 04.04.2019 – Variabilný symbol: 4042019
Košice 24.05.2019 – Variabilný symbol: 24052019
Bratislava 30.05.2019 – Variabilný symbol: 30052019
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:

Najčastejšie problémy aplikačnej praxe infozákona
s dôrazom na ochranu osobných údajov

Miesto a dátum konania (vašu voľbu označte):
☐ Bratislava – 4.4.2019

☐ Košice – 24.5.2019

☐ Bratislava – 30.5.2019

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.

