Košická regionálna komora SOPK
v spolupráci s

LS Legal, s.r.o.
advokátska kancelária

si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár na tému

GDPR
Ochrana osobných
údajov
ktorý sa bude konať dňa

25.10.2017
v čase 09:00 – 11:00 hod.
(registrácia účastníkov od 08:30-09:00 hod)

Miesto konania: Zasadačka Košickej regionálnej komory SOPK Bačíkova 5, Košice
Bačíkova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
Telefón: 055/ 622 0633

E-mail: zuzana.fecova@sopk.sk
www.sopk.sk

GDPR – ochrana osobných údajov naša
každodenná.
O čo však vlastne ide?
GDPR (General Data Protection Regulation), alebo inak Všeobecné nariadenie o ochrane údajov,
je záväzné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré predstavuje ucelenú priamo
záväznú právnu úpravu v oblasti ochrany údajov. Týka sa každého, kto zhromažďuje alebo
spracúva osobné údaje. Nariadenie sa týka subjektov v členských krajinách Európskej únie, ale
rovnako aj subjektov mimo EÚ, podnikajúcich v rámci EÚ. Na nariadenie reaguje aj naša národná
legislatíva, nakoľko v najbližšom čase dôjde aj k prijatiu nového zákona o ochrane osobných
údajov, ktorého návrh aktuálne už aj schválila vláda.
Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien,
na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť, pričom na tieto zmeny musíte byť
pripravený už od 25.05.2018.
Cieľom tohto podujatia je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti
ochrany osobných údajov a nájsť odpovede na základné otázky, ktoré súvisia s Vašou
spoločnosťou, podnikaním, ako napr.:

-

Vzťahuje sa aj na nás GDPR?
Musíme mať ustanovenú zodpovednú osobu?
Potrebujeme nanovo poučovať oprávnené osoby?
Potrebujeme nové sprostredkovateľské zmluvy?
Sú použiteľné existujúce bezpečnostné projekty a evidenčné listy?
Aké sú sankcie v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia?
Aké sú náklady na dosiahnutie súladu s GDPR?
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Program seminára:
09:00 –10:00 –Úvod do problematiky osobných údajov a prehľad zmien v oblasti ochrany
osobných údajov
10:00 –10:30 – Diskusia
10:30 –11:00 – Coffee Break

Prednášajúci:
JUDr. Ľubomír Lukič / Advokát
viac ako 5 rokov vykonávania aktívnej právnej praxe
expert na ochranu osobných údajov, právo duševného vlastníctva, softvérové právo,
počítačovú kriminalitu, právo týkajúce sa dôveryhodných služieb, elektronického prenosu
dát, telekomunikácií, elektronického obchodu a kybernetickej bezpečnosti, ľudské práva
a slobody, ochranu osobnosti
zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
bohaté skúsenosti s právnym poradenstvom pre startupy a spoločnosti zamerané na
inovácie, technológie a duševné vlastníctvo
konzultant a lektor pre European Information Society Institute, o.z. (EISi) - mimovládna
organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti;
neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva a
popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov, spotrebiteľov
a poskytovateľov služieb
bývalý rozhodca Arbitrážneho centra pre právo duševného vlastníctva a informačných
technológií (ACIPiT)
expert a koordinátor Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov

Bačíkova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
Telefón: 055/ 622 0633

E-mail: zuzana.fecova@sopk.sk
www.sopk.sk

PRIHLÁŠKA
na informačný seminár na tému

GDPR
Ochrana osobných údajov
25.10.2017
v čase 09:00 – 11:00 hod.
(registrácia účastníkov od 08:30-09:00 h)
Miesto konania: Zasadačka Košickej regionálnej komory SOPK Bačíkova 5, Košice
Názov organizácie:...........................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................
T: ......................................................................... Mobil: ..................................................................
E mail: .............................................................................................................................................
Účastník (meno, pozícia): .................................................................................................................................
IČO:....................................... DIČ: ......................................... IČ DPH: ............................................
Dátum: ......................

Uzávierka prihlášok: 23.10.2017
Vyplnenú prihlášku zašlite prosím na adresu zuzana.fecova@sopk.sk alebo poštou na Košická regionálna
komora SOPK, Bačíkova 5, 040 01 Košice
Alebo elektronicky na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCCRbbtptPvWxJOnLlR26bLS5if5VADdDuzFAv4
DzoDXIrnQ/viewform?c=0&w=1
Účastnícky poplatok: Člen SOPK:
Nečlen SOPK:

zdarma
12,- € s DPH (10,- € bez DPH)

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ..............,- EUR prevodom na
účet KRK SOPK vo VÚB banke, a.s., č. ú. SK92 0200 0000 0000 6243 6512, BIC: SUBASKBX, VS: 23102017
alebo pri registrácii na mieste.
Kontakt: KRK SOPK, Bačíkova 5, 040 01 Košice, T: 055-622 06 40 / 055-622 06 33,
e-mail: zuzana.fecova@sopk.sk
Bačíkova 5, 040 01 Košice, Slovenská republika
Telefón: 055/ 622 0633

E-mail: zuzana.fecova@sopk.sk
www.sopk.sk

