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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na  

 
 

„ LEGISLATÍVNE ZMENY V OBLASTI  

OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV“ 
 

ktorý sa uskutoční v termíne  

                    07. marca 2018 (streda) o 09.00 hod.   

 
 

Základné údaje:  
 

 

Organizátor: 

Prevádzka: 
Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice   

Vzdelávacie centrum  TeleDom, Timonova 27, 040 01  Košice 

Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky 

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, 055/ 32 74 402 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára 
Celkový počet hodín: 6 hodín 
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems - 

Žriedlová ul., Aupark - Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel 

Arena 
Prezentácia účastníkov: od 08:30 hod.  - do  09:00 hod. 
Prednášajúci lektor: PhDr. Anna Miklošová 

Cena kurzu: 75,00 € s DPH 

 

Prednášajúci lektor: 

 

Pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov od roku 1998, kedy pracovala ako vedúca oddelenia 

registrácie informačných systémov obsahujúcich osobné údaje. Od roku 2002 do konca roku 2013 

pracovala na Úrade na ochranu osobných údajov SR ako inšpektorka. V súčasnosti pracuje v 

súkromnej sfére a zaoberá sa poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Je 

autorkou mnohých článkov v uvedenej oblasti zameraných na ochranu osobných údajov v 

personalistike, v agendách miest a obcí, v školách, v zdravotníckych zariadeniach, pri správe bytov 

a nebytových priestorov a ďalších. Je dlhoročnou lektorkou v oblasti ochrany osobných údajov a 

prednáša už 16 rokov. 

 

Cieľová skupina: Majitelia firiem, riaditelia, manažéri a záujemcovia o danú problematiku. 
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Cieľ seminára: 

 

Seminár je zameraný na poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov 

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) v porovnaní s podmienkami spracúvania 

osobných údajov stanovenými v aktuálne platnom zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon 

ochrane osobných údajov“). 

 

 

Program seminára:  

 

1. Predmet a pôsobnosť GDPR - porovnanie so zákonom o ochrane osobných údajov: Vecná a  

     teritoriálna pôsobnosť. Negatívne vymedzenie pôsobnosti GDPR. 

2. Vymedzenie hlavných pojmov v GDPR so zameraním na odlišnosti od zákona o ochrane  

     osobných údajov. 

3. Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR v porovnaní so zákonom o ochrane  

     osobných údajov. 

4. Právny základ spracúvania osobných údajov vrátane spracúvania osobitných kategórií  

      osobných údajov podľa GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

5.  Práva dotknutej osoby: právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu,  

      právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie podľa GDPR. 

6.  Bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a podľa  

      GDPR: Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, Kódexy správania, Certifikácia a  

      akreditácia, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe. 

7.  Zodpovedná osoba, jej postavenie a povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov a  

      podľa GDPR, nové pravidlá pre určenie zodpovednej osoby. 

8.   Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ, ich vzájomný vzťah a zodpovednosti podľa GDPR. 

9.   Záznamy o spracovateľských činnostiach podľa GDPR. 

10. Oprávnené osoby podľa GDPR a ich poučenie podľa GDPR. 

11. Prenos osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a podľa GDPR. 

12. Výkon dozoru podľa GDPR v porovnaní so zákonom o ochrane osobných údajov. 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Priebežné konzultácie a diskusia 

 Študijný materiál 

 Občerstvenie 

 Obed  
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Prihlásenie : 

 

• Zaslanie záväznej prihlášky do 28.02.2018 

• Telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 

• Platba v hotovosti na mieste, alebo na číslo účtu:  SK2311000000002928906845 

http://www.school.teledom.sk/images/TeleDom_Zavazna_prihlaska_na_vzdelavacie_aktivity.pdf

