
26.6.2018 
8:00 - 11:00 hod 

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 
(poslucháreň A-02)
Trieda A. Hlinku 2 
949 76  Nitra

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového 
odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, prostredníctvom podaktivity 1.4 
Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. 

Európske nariadenie, zavádzajúce jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, začalo v člen-
ských štátoch EÚ – vrátane Slovenska – platiť už v máji 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky 
regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa teda nepochybne dotknú aj vás 
– budúcich podnikateľov. Ak vo vašom biznise budete  zhromažďovať a spracúvať osobné údaje o klien-
toch a vytvorené databázy využívať na komunikáciu s nimi, musíte postupovať v súlade s GDPR. Príďte na 
náš odborný seminár a my vám pomôžeme pripraviť sa na uvedené nariadenie. Tešíme sa na vašu účasť!

ČO SA DOZVIETE?
• ČO JE GDPR A PREČO JE DÔLEŽITÉ
• NAJZÁSADNEJŠIE ZMENY A POVINNOSTI, KTORÉ GDPR PRINÁŠA
• VZŤAH EURÓPSKEHO NARIADENIA GDPR A SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?
Jiří Jeřábek, MBA - odborný konzultant predovšetkým pre obchod, ICT a ochranu dát. Danými 
oblasťami sa zaoberá viac ako 20 rokov. Pôsobí v Českej a Slovenskej republike, spolupracoval 

na niekoľkých zahraničných projektoch v rámci EÚ. Získané poznatky a skúsenosti aplikuje do praxe pre 
klientov „na kľúč“ presne podľa ich potrieb a požiadaviek (DELL, DATAROOM, Karlovarská Korunní, atď.). 
V posledných rokoch sa zameriava na GDPR - General Data Protection Regulation.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 
7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným 
potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných 
škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych kra-
jov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom 
o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Účasť je bezplatná.

GDPR – NOVÉ NARIADENIE 

Kontakty:
ap.nr@npc.sk

O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(odborný seminár pre nepodnikateľov)

REGISTRUJTE SA TU  
POTREBA ONLINE REGISTRÁCIE
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