Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
V.A.J.A.K. s.r.o., NÁM. SNP 9, 911 01 TRENČÍN
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN

R

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk
poriada dňa 5.10.2017 (štvrtok) o 9:00 hod. v sídle V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9 v Trenčíne (oproti
Knižnici pri parku, pred podjazdom smer Sihoť)

odborný seminár
ZÁKON Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH SÚVISIACICH
S OZNAMOVANÍM PROTIKORUPČNEJ ČINNOSTI A NOVELA ZÁKONA
Č. 84/2014 Z. Z. K ZÁKONU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Č. 122/2013 Z. Z.
Program

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Definícia pojmov; ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti a zánik ochrany
Systém prijímania a vybavovania podnetov u zamestnávateľa
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu; poriadkové pokuty a správne delikty
Ochrana osobných údajov – cieľ, predmet a pôsobnosť právnej úpravy, vymedzenie pojmov
Vzťah prevádzkovateľ – sprostredkovateľ – zákonné požiadavky zmluvných vzťahov
Zásady spracúvania os. údajov – základné povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov
Bezpečnosť spracúvania osobných údajov – bezpečnostná dokumentácia, nevyhnutný obsah bezpečn. projektu
Dohľad nad ochranou osobných údajov, zodpovedná osoba – zmeny v zákonných požiadavkách pri poverení zodpovednej
osoby
Ochrana práv dotknutých osôb – práva dotknutej osoby, povinnosti prevádzkovateľa spojené s uplatnením práva
dotknutou osobou
Poučenie oprávnenej osoby – rozsah a zameranie poučenia na rozličných pracovných pozíciách
Cezhraničný tok osobných údajov – podmienky prenosu údajov do tretích krajín
Evidencia informačných systémov, oznamovacia povinnosť
Nové požiadavky ku kamerovým systémom, požadovaná dokumentácia a smernice
Kontrolná činnosť Úradu na ochranu osobných údajov, sankcie za porušenie zákona
Náležitosti a dokumentácia k oznamovateľom protispoločenskej činnosti (organizácie nad 50 zamestnancov)
Diskusia, poradenská činnosť, konzultácie k vzorovým materiálom

Lektor
Cena

Prihlásenie

Mgr. Vladimír SALAJ
Účastnícky poplatok 45,- € s DPH je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z.z., §3, ods.1. V cene je
zahrnuté občerstvenie a obed pre účastníkov vo výške podľa zákona o cestovných náhradách. V prípade
neúčasti vložné nevraciame - je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení na základe
zaslanej záväznej prihlášky.
Záväznú prihlášku zašlite do 1.10.20179poštou, faxom na číslo 032/7430 677, resp. e-mailom so
všetkými požadovanými údajmi z prihlášky na vajak@vajak.sk. Do tohoto termínu uhraďte aj účastnícky
poplatok na číslo účtu: 2628800766/1100, IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766, KS 0308, VS 5102017,
IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012. Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.
PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ V.A.J.A.K. s.r.o.

PRIHLÁŠK A
na odborný seminár „APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 122/2013 Z.Z. O OCHRANE OSOBN. ÚDAJOV ...“ – 5.10.2017
Meno a priezvisko

Názov a adresa zamestnávateľa

tel.číslo ..............................................

1.............................................................

...............................................................

mail ....................................................

2.............................................................

...............................................................

IČO ....................................................

3.............................................................

...............................................................

IČ DPH ..............................................

4.............................................................

...............................................................

DIČ ....................................................

Faktúru obdržíte na školení na základe riadne vyplnenej prihlášky.
Účastnícky poplatok za
z účtu č.

.

účastníkov vo výške

......

....... ... . bol uhradený dňa .. .....

............. ..
------------------------pečiatka a podpis

.........

