
   

  Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. 
 

  

 
Vás srdečne pozýva na seminár 

v   N I T R E 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

účinný v praxi od 25. mája 2018 
 

 

 

 

 

 

Lektor: JUDr. Vladimír PIROŠÍK                                  
              advokát špecializujúci sa na ochranu osobných údajov 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

Miesto konania: 

 

Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra 
 

Dátum konania: 

 

31. mája 2018 
 

 V čase od  9 – 13:00 hod. 

 /prezentácia  od 8:30 – 9:00 hod./ 
 

 



Cieľ:   
Aplikácia nových platných právnych predpisov vo veci ochrany osobných údajov. Prezentované budú 

praktické odporúčania, ako sa čo najjednoduchšie a najlacnejšie vysporiadať s novou právnou úpravou 

v oblasti ochrany osobných údajov. 

 

Konzultačný deň je určený:    
  

- obciam a mestá a ich  zamestnancom, 

- osoby aktívne pôsobiace vo verejnom obstarávaní, 

- poľnohospodárskym podnikom  a SHR, urbárom, OZ, 

- školským zariadeniam, 

- zástupcom  podnikateľských  subjektov, 

- ostatnej verejnosti.    

 

Obsah seminára: 
 

-     Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov (OÚ) 

-     Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi  

-     Prehľad nových povinností prevádzkovateľov informačných systémov 

-     Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi 

-     Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia 

-     Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy  

-     Zodpovedná osoba a jej povinnosti  - zmeny a novinky  

-     Mlčanlivosť, poučenie 

-     Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov) 

-  Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov 

-  Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v    

      spoločných priestoroch  

-     Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov  

-     Dochádzkové systémy 

-    Ochrana práv dotknutých osôb 

-    Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie   

-    Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona 

-    Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov  

-    Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie   

-    Diskusia 

 

Účastnícky poplatok na osobu je 75,- EUR a zahŕňa školné, občerstvenie a učebný materiál. Pri neúčasti 

sa vložné nevracia! Je možné poslať za seba náhradu. 
 

Pre uľahčenie prihlasovania sa na semináre sme pre vás pripravili elektronické prihlasovanie. Prihlásiť sa 

je možne vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý je vytvorený v google formulároch. Stačí nakopírovať 

odkaz do prehliadača.  

https://goo.gl/forms/bVZvPAIy3rVh7HDn1 
 

Kontakt: 
Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o. ,  Petzwalova 30, P.O.Box  33, 949 11 Nitra,  

IČO: 44618735 , DIČ: 2022781926, Nie sme platcami DPH na Slovensku.  

Tel.: 0907 522 699  e-mail: seminar@svo.sk web: www.svo.sk 

Bankové spojenie: Tatrabanka č. účtu 2620148945/1100,  variabilný symbol  52018 

IBAN:  SK83 1100 0000 0026 2014 8945 , BIC ( SWIFT ) TATRSKBX  

 



Záväzná prihláška 
 

Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov účinný v praxi od 25. mája 2018 

31.5. 2018 

 

Meno a priezvisko, titul  

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

Telefón , fax ......................................................................e-mail............................................................. 

 

Názov a adresa zamestnávateľa.................................................................................................................. 

 

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

Účastnícky poplatok 75,- EUR,  IBAN:  SK8311000000002620148945 ,  variabilný symbol  52018 

      

     Súhlasím so spracovaním uvedených údajov a zasielaním ďalších informácií. Áno / Nie 

 

*účet z ktorého budú peniaze posielané 

 

Na ťarchu účtu *............................................................ 

 

IČO .......................................DIČ..............................................IČ DPH.................................................... 

 

 

V.....................................   dňa  ...............................                    

 

 

 

 

Podpis  štatutárneho zástupcu a pečiatka:  

 


