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actovt skupina: zamestnand obcf a škôl/ ktorí majú na starosti ochranu osobných údajov, zodpovedné osoby, budúce

zodpovednéosoby,štatutáriobcí(maléobce,kde5a nevzťahuje povinnosťvymenovaťzodpavednú osobu -do20
oprávnených osôb)
ÚČASTNÍCKY POPLATOK

ORGANIZAČNÉPOKYNY:
Dátum konania: 22. október 2013 /utorok
Miesto konania: Košice, SBD II., Bardejovská 3

pre členov RVC KE: 18,- /úŕastnfk
pre neČlenov RVC KE: 33,- /účastník

Lektor:

doc. JUDr. Mgr. Duäan Šlosár, PhD.

c, úctu: 1274035053 / 0200

Prezencia:

od 8.30 h, zaČiatok : 9.00 h

VS: 2210

Oef>emlnáni:zhmúťpovinnostispracovaterovosobných údajov-obcf, nimizriadených ROa PO, upozorniť na termfny
ukladané zákonom a rozdiely medzi spracovatermi (povinnosť mať zodpovednú osobu, resp. čo v prfpade, ak nie je zo

zäkona povinná), účastnfcí dostanú návod, ako sa pripraviť na skúšku na Úrade pre ochranu 05obnych údajov.
PROGRAM SEMINÁRA:
.

Nové povinnosti, ktoré priniesol zákon c.122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov a vyhlášky Úradu na
ochranu osobných údajov Č. 164/2013 Z.z. a
165/2013 Z.z.

.

Ktoré subjekty sú povinné zriadiť pozíciu zodpovednej
osoby a kto plnf povtnnosti u prevádzkovatera ktory

.

r,

.

Ako vyzerá pouČenie oprávnenej osoby a ako má byť
realizované

.

.

Zmena v registraÍnej povinnosti a v povinnosti
osobitnej registrácie
Evidencia informačných systémov
Za poruSenie ktorých po>vinností možno uloíiť sankcie

nemôže mat zodpovednú osobu.
.
.

Termíny na plnenie právnych povinností,

Čo musf byt splnené do 31.12.2013
čo musí splniť zodpovedná osoba aby mohla byť

<

písomne paverená

Úíaitntd obdrtín i nory tlačfv k danej problemattkc prtpnvené fektorom
Vo vložnom je zahrnuté : poplatok za seminár, obíerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizaíné náklady
Uzávierka prihlášok : 16. október 2013
Prihlasovať sa môŽete mailom, telefonfcky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúČame realizavať
prevodným prfkazom vopred na účet RVC Košice.
Táto pozvinka tlúžl aka úftovny doklad. Idantffikačná údaja RVC Koilcc! IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vietky údaje potrebné k úhrade vloíného a spotu s prfjmovým pokladnÍČnym dokfadom, resp. výpisom z úftu

o úhrade poplatku tvorf doklad pre lúčtovanie. Účastnfcky poptatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znenf
neskoriich predpisov. RVC KoÍice nieje platcom DPH.
Motto í .

"Na kaiáyprobtémje ríeSenie a schopni ľudia ho buc/ú hfadcfť. DokáSte. Že stejedným z tych Síkovných.
DomddTrump

**

Sosrdečným pozvanlm,
Ing. Ľubomfra Borošová, RVC KoSice
RVC KoSiceje členom Asociócie vzdelávania samosprávy
Infbrmácie o vzdelévani samosprávy: www.avs-rvc.sk
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RVC Koäka, Hlavná 68,040 01 Koifce

lCO: 31268650, DIČ: 2021432756, Č.ú.: 1274035053/0200

