Odborný seminár –
„Nové všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR!“

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov začne v
členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady
a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania sa teda
nepochybne dotknú aj Vás – podnikateľa. Všetci správcovia a spracovatelia údajov, ktorí sledujú
a analyzujú správanie návštevníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, vytvárajú
klientske databázy a komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú
povinní zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR.
Týka sa GDPR aj Vás? Príďte na náš seminár a my Vám pomôžeme pripraviť sa na toto
nariadenie.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Čo sa dozviete?
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Nariadenie GDPR
Čo nám prináša GDPR? (najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR)
Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR
Právne základy spracúvania podľa GDPR
Práva dotknutých osôb
Bezpečnosť spracúvania
GDPR v praxi alebo prečo nie je GDPR len administratívna záťaž
Diskusia

KTO JE LEKTOR?

JUDr. Mária Kevická, PhD.
-

v súčasnosti - odborný konzultant a právnik vo viacerých nadnárodných spoločnostiach
v rámci Slovenskej a Českej republiky,
špecialista na ochranu osobných údajov v rámci slovenskej a českej legislatívy so
zameraním na implementáciu GDPR v rámci obchodných spoločností a samosprávy,
autor mnohých článkov z rôznych oblastí, najmä z odvetvia obchodného práva,
pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občianskeho práva,
autor učebnice: Medzinárodné právo súkromné,
externý vysokoškolský pedagóg,
v minulosti vedúci právneho oddelenia v spoločnosti zameranej na vysielanie
a retransmisiu.

KEDY? 17.5.2018 od 9:00 do 13:30 hod.

KDE? Klubovňa, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina

Účastník musí byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia
§ 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského
samosprávneho kraja
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného
je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob
financovania;
Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v
rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu
ITMS2014+: 313031I870
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých
mená budú uvedené v prihláške (žiadosti).
POTREBA ONLINE registrácie!
Registrujte sa tu: https://goo.gl/forms/W2JRAcHvEP8R7vXM2
Ukončenie registrácie: 15.5.2018 o 14:00
Účasť je bezplatná.
KONTAKT: rp.za@npc.sk

