PRELOŽENÉ TERMÍNY ŠKOLENÍ
„Novinky v ochrane osobných údajov
a kyberbezpečnosti pre rok 2020“
Zamerané na jednotlivé oblasti podľa výstupov
Vážení zákazníci,
vzhľadom k aktuálnej situácii s karanténou na území SR
a výhľadom na mesiace apríl a máj sme nútení preložiť
všetky termíny školení k ochrane osobných údajov
a kybernetickej bezpečnosti na neskôr.
Budeme Vás včas informovať.
Začiatok školenia: o 9.30 h, registrácia účastníkov od 9.00 h, ukončenie
Lektor: Roman Václav, LL. M., MBA | www.vaclav.sr
Cena: 60 Eur s DPH
účastník obdrží
Úhrada: Účastnícky poplatok uhraďte vždy najneskôr 3 dni pred konaním
SWIFT: CEKOSKBX,
školenia na číslo účtu:
VS: IČO organizácie.
budeme účastníkov kontaktovať ohľadom potvrdenia termínu.
Registrácia: Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom e-mailu na
info@gdpr-software.eu alebo telefonicky na 0911 110 305. Pri registrácii
uveďte názov organizácie, počet osôb, adresu, IČO, DIČ/IČDPH, kontaktné údaje,
termín, na ktorý sa prihlasujete.

Program:
1. Nové povinnosti pre Kamerové monitorovacie systémy (KMS)
s platnosťou od 29.1.2020
Rozdelenie (KMS), nové pravidlá pre označovanie monitorovaného perimetra, I vrstva –
tabuľky, II vrstva informačná povinnosť podrobný popis – každý z účastníkov obdrží vzor
I a II vrstvy – postup konzultovaný s inšpektormi úradu na ochranu OU (CZ a SK), konkrétne na čo si dať pozor pri kontrole z ÚOOÚ. Pravidlá pre kamerové záznamové systémy,
online (stream) systémy, ostrovné KMS – fotopasce vs. dotknuté osoby
2. Zásady transparentnosti, zákonnosti a obmedzenia účelov spracúvania:
Informačná povinnosť
– komplexná informácia pre dotknuté osoby a publikovanie
(90% organizácií nemá spracovanú korektne – vrátane obcí),
– informovanie zamestnancov o spracúvaní OU
– pre kamerové monitorovacie systémy I a II vrstva
– podrobné informovania a vzory
3. Pri zákonnosti spracúvania správna identifikácia právnych základov
– pri oprávnenom záujme prevádzkovateľa, vysvetlíme, je povinný Test proporcionality (+ vzor testu proporcionality) platí aj pre kamery. Absencia Testu proporcionality znamená, že nemáte PZ oprávnený záujem – ide o zásadné porušenie
Nariadenia GDPR
4. Zásady minimalizácie spracúvania a minimalizácie uchovávania OU
– vysvetlíme si na konkrétnych prípadoch aj pri mzdovej a personálnej agende a žiadostiach do zamestnania
5. Zásady integrity a dôvernosti - Bezpečnostné opatrenia a dokumentácia
– správne poučenie (poverenie) oprávnených osôb
– sprostredkovateľské zmluvy, personálna bezpečnosť, kľúčový poriadok a i.
– povinne zdokumentované opatrenia
Viac informácii nájdete na našich web stránkach:
www.gdpr-software.eu
www.cybersecurity-software.eu
Kontakt: info@ gdpr-software.eu | 0911 110 305
GDPR software GO, Dataprotection & cybersecurity
Organizátor: ISIT Slovakia, s.r.o, Klincová 37, 821 08 Bratislava

