
13.6.2018
10:00 - 14:00 hod.

Slovenská obchodná 
a priemyselná komora 
Hálkova 31
010 01 Žilina

Networking (podpora sieťovania), ako forma jednorazového 
skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci 
Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Od 25. mája 2018 platí európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v ob-
lasti ochrany osobných údajov, v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenska. Ad-
ministratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sank-
cií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotýkajú  aj Vás - podnikateľa. 
Všetci správcovia a spracovatelia údajov, ktorí sledujú a analyzujú správanie náv-
števníkov na webovej stránke prostredníctvom cookies, vytvárajú klientske databázy 
a komunikujú cez svoju databázu kontaktov ponukové a reklamné e-maily, sú povinní 
zaviesť technické, organizačné a procesné opatrenia v súlade s GDPR.

Príďte na naše podujatie a my Vám pomôžeme sa v tejto problematike zorientovať. 
Tešíme sa na Vašu účasť! 

ČO SA DOZVIETE?
 » Čo je GDPR a čo prináša? (najzásadnejšie zmeny a novinky)
 » Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR
 » Právne základy spracúvania podľa GDPR 
 » Práva dotknutých osôb
 » Bezpečnosť spracúvania
 » GDPR v praxi alebo prečo nie je GDPR len administratívna záťaž
 » Diskusia

KTO JE LEKTOR?
JUDr. Mária Kevická, PhD. - v súčasnosti pôsobí ako odborná konzultantka a práv-
nička vo viacerých nadnárodných spoločnostiach v Slovenskej a Českej republike. 

Špecializuje sa na ochranu osobných údajov v rámci slovenskej a českej legislatívy so 
zameraním na implementáciu GDPR v obchodných spoločnostiach a samospráve. 
Je autorkou mnohých článkov z rôznych oblastí, najmä z odvetvia obchodného 
práva, pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, občian-
skeho práva. Autorka učebnice Medzinárodné právo súkromné, externý vy-
sokoškolský pedagóg, v minulosti vedúca právneho oddelenia v spoloč-
nosti zameranej na vysielanie a retransmisiu.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci defi-
níciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov 
Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt:
Národne podnikateľské 
centrum (www.npc.sk)
rp.za@npc.sk

(odborný seminár pre podnikateľov)

Ochrana osobných údajov 
- najzásadnejšie zmeny, ktoré GDPR prináša!

REGISTRUJTE SA
Ukončenie registrácie 11.6.2018 o 14:00 hod.

https://goo.gl/forms/zeHSeYYVqWz4EDO13

https://goo.gl/forms/zeHSeYYVqWz4EDO13

