Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského
V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 TRNAVA
IČO 36333166 DIČ 2021790012 Č. REG. 14381/R – OKR. SÚD TRENČÍN

R

Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk

Vás pozýva na odborný seminár

ZÁKON Č. 84/2014 Z. Z. K ZÁKONU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Č. 122/2013 Z. Z. A ZÁKON Č. 307/2014 Z. Z. O NIEKTORÝCH
OPATRENIACH SÚVISIACICH S OZNAMOVANÍM PROTIKORUPČNEJ
ČINNOSTI
Termín:
4. október 2017 o 8:30 hod.
Miesto konania:
V.A.J.A.K., s.r.o., Kapitulská 28, 917 01 Trnava
Lektor:
Mgr. Vladimír SALAJ, akreditovaný lektor
Program:
Nový právny predpis EÚ „GDPR" a nový zákon o ochrane osobných údajov. Stručné informácie o plánovaných
zmenách s účinnosťou od 25. mája 2018.
 Zákon o ochrane osobných údajov v znení novely č. 84/204 Z. z.
Zásady spracúvania osobných údajov , prevádzkovateľ a sprostredkovateľ – náležitosti zmluvy; Spracúvanie osobných
údajov bez súhlasu dotknutej osoby; Získavanie osobných údajov, kamerové systémy, biometrika; Bezpečnostné projekty,
smernice, ďalšia bezpečnostná dokumentácia; Práva dotknutých osôb (podľa trestného poriadku), poverenie zodpovednej
osoby; Poučenie oprávnenej osoby, povinnosť mlčanlivosti – rozsah a zameranie poučenia na rozličných pracovných
pozíciách; Pôsobnosť Úradu na ochranu osobných údajov, jeho kontrolná činnosť a sankcie.
Diskusia – príklady z praxe napr.: kamerové systémy a inštalované fotopasce – náležitosti dokumentácie vyžadovanej
zákonom; poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov (najčastejšie v oblasti plnenia požiadaviek podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o povinnom zverejňovaní zmlúv; zverejňovanie fotografií zamestnanca,
snímka „osobnej povahy“.
 Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Definícia pojmov; Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti, odmena a zánik ochrany; Systém prijímania a
vybavovania podnetov u zamestnávateľa, dokumentácia; Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu; Poriadkové
pokuty a správne delikty; Diskusia – príklady z praxe, napr.: vedenie zberného hárku, náležitosti zápisov; schránky pre
príjem listov; spôsob vybavenia oznámenia.
Účastnícky poplatok:

54,- € s DPH (45 € bez DPH)

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu seminára, pracovný materiál, občerstvenie, obed a režijné náklady.

ÚČASTNÍCI OBDRŽIA POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ ODBORNÉHO SEMINÁRA.
Záväznú prihlášku zašlite do 29.9.2017 poštou alebo e-mailom na horeuvedenú adresu. Do tohto termínu, prosíme,
tiež uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu:

2628800766/1100, KS 0308, VS 4101711, IČO 36333166, IČ DPH SK2021790012
IBAN SK02 1100 0000 0026 2880 0766
V prípade neúčasti vložné nevraciame, je možné vyslať iného účastníka. Faktúru obdržíte na školení alebo
Vám ju zašleme poštou na základe riadne vyplnenej prihlášky. Záväzne prihláseným účastníkom zašleme osobitnú
pozvánku. Informácie: Mgr. František Kozoň, tel. č.: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ pobočky V.A.J.A.K., s.r.o. v Trnave
PRIHLÁŠK A
na odborný seminár „Zákon č. 307/2014 Z. z., zákon č. 84/2014 Z. z. k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov – 4.10.2017
Meno a priezvisko
Názov a adresa zamestnávateľa
tel. číslo: ................................................
1.............................................................

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

e- mail: ..................................................

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

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

IČO: .......................................................

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

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

IČ DPH: .................................................

Číslo účtu / IBAN: ........................................................................................................

DIČ: .......................................................

V prípade Vašej úhrady prevodom na účet v súvislosti s riadnym vystavením faktúry Vás prosíme o vypísanie Vášho čísla
účtu na prihlášku a pri platbe uveďte Vaše identifikačné číslo organizácie, resp. firmy (IČO) ako špecifický symbol (ŠS).
A) Účastnícky vo výške ....... € bol uhradený dňa .............. z č. ú: .....................................................................................................
B) Ak bude platba v hotovosti, prosíme označiť krížikom .
------------------------pečiatka a podpis

