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Vás pozýva na seminár

< ^

OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV >

^

zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
J

Ciefová skuptna: zamestnanci obcf, miest/ MČ KoŠíc a nimi žriacených rozpočtových a príspevkových organizácii, ktorí
spracúvajú osobné údaje, starostovia, riaditelia, kontrolóri

MV SR požiadalo okresné úrady o laslanle potvrdenla, ie zamestnand obce sú oprivnenl spracúvať osobné údaje, ktoré sú>

obsiahnuté v informaíných systémoch verejnej správy, ako napr. IS Centrálna ohlasovňa a 15 REGOB.
Okresné úrady Žiadajú potvntenie o absdimvaní íkotenla k lákonu o ochrane osobnýdi údajov - uvedené potvrdenia je potrebné.

zaslaf na MV SR do konca roka 2016.
> Pripravili sme pre vás preŠkolenie v teito oblasti s vvdanfm potrebného Dotvrdenia.

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPIATOK1
1

Dátum konania: 3. október 2016 / pondelok pre Členov RVC KE: 18,-   / úíastnik
Miesto konania: Magistrát mesta Košice pre nečtenov RVC KE: 33,-  / účastník

Trieda SNP 48/A. Malá zasadačka IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053

Lektorka: doc.JUDr.Mgr.DuíanŠlosár,PhD. SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezenda: od 8.30 h,zaCiatok: 9.00 h VS:0310

PROGRAM SEMINÁRA: ^
Zákon č. 122/2013 Zj.. o ochranc osobných údajov v platnom zneni:

Ochrana osobných údajov.
}

Spracovávanie osobnych udajov. .^.

^Práva a povinnosti prevádzkovatera infonnačného systému.. ?

Práva a povinností zodpovedných osôb..

Práva a povinnosti oprfvnenýdi osôb..

Dotknuté osoby a ich práva. Obecný úraa , -QproČ.

Osobné údaje a ich ochrana.>

Oátum.Bezpečnostný projekt v podmienkach samosprávy. .(7.ZOŕa

S,nkd."poruieni.rikon,oochmn.osobníchúd,J<>. ^.

sásnamtf: Čís/o fpisu: ^>°Í^OiCr_

ÚČastnfkobdríf:

Potvrdenie o absohrovanf o preÍkolcnf zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraň^f&äbnych údajov v p^tnocM.^^' W- /I / ^:
*al;M- ^v-^n^--

-^UÍÍí^
Vo vložnomje zahrnuté: poptatok za seminár, občerstvenie, lektor" prenájom priestorov, organizačné náklady

Uzávierka prihlášok: 29. september 2016
Príhlasovať sa môíete mailom, teiefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčamc realizovať
prevodným pnkazom vopred na účet RVC KoSice.

Tito pozvánka slúíi ako úétovný doklad. Identtfikačné údaje RVC Koike: ÍČO 312686SO, Dlč 2021412756

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vjožného a spolu s prfjmovým poktadničným doktadom, resp. výpisom
ŕ,

z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie, Účastnicky poplatok je stanovený dohodou v zmyslc zäkona  .
18/1996 Z.ž. v znení neskorších predptsov. RVC Košice nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany
osobnosti nie Je moiné zo seminára reaiizovať obrazové a zvukové zäznamy.

s

Otát:

" Čím viac níekfo sleduje chyby äruhych ľudí, tym menej sa stará o pozname svojich vlastných chvb.
Ignác z Loyofy

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomfra Boroiová, RVC KoSice

RVC KoSlceje äenom Asociácie vzdelávania samosprávy. RVCKoBce,Hlavná68,04001 Koäke
Informäcie o vzdelávanf samospróvy: www.ana-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756


