Mzdové účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Viete, aké sú podmienky poskytnutia súhlasu so
spracúvaním osobných údajov? Viete, aké sú
povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v
súvislosti so štandardnou ochranou osobných údajov?
Naš lektor má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravený odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

Ochrana osobných údajov

Lektorka:

Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd a odvodov

Miesto konania:

Penzión Radlinka
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom
moste (vedie pod ním železničná trať). Prvá odbočka vľavo je
Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión
Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov.

Termín:

04. 05. 2018 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
tel.: 051/7581 600, fax: 051/7581 599
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk; www.velmax.sk

Ochrana osobných údajov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 Dozviete sa ako prakticky realizovať prechod na GDPR
- ako skontrolovať doterajšie agendy, ako podľa nových
pravidiel identifikovať v nich problémy, ako realizovať nutné zmeny

 Dostanete odpoveď na otázky:
Pre splnenie podmienok prechodu na zákon č.18/2018 Z. z. bude
potrebné:
 znovu vykonať poučenie oprávnených osôb?

uzavrieť nové sprostredkovateľské zmluvy?

zmeniť, upraviť bezpečnostný projekt?

urobiť úplne novú bezpečnostnú dokumentáciu?

riešiť starú/novú Evidenciou a Registráciou informačných systémov?
Osnova školenia:
Zásady spracúvania osobných údajov
o
zásada zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie osobných
údajov, správnosti, minimalizácie uchovávania
o
zásada integrity a dôvernosti, zodpovednosti, zákonnosti spracúvania
Právny základ spracúvania osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby a bez
súhlasu dotknutej osoby
Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súvislosti so
službami informačnej spoločnosti
Osobitné kategórie osobných údajov
o osobné údaje ktoré patria do osobitných kategórií
o výnimky pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov
Právo na prístup k osobným údajom, opravu osobných údajov, výmaz osobných
údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov
Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
o štandardná ochrana osobných údajov
o špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov
o záznamy o spracovateľských činnostiach
Zásady spracúvania osobných údajov - bezpečnosť spracúvania, bezpečnosť
osobných údajov
Iné ...
Ing. Pavol Kukučka
lektor

Organizačné pokyny
Seminár sa bude konať 04. 05. 2018 v priestoroch Penziónu Radlinka
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 03. 05. 2018.
Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri
platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet
organizátora do 02. 05. 2018 Vám poskytneme 7,5 % zľavu. V tom prípade
zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: 4014903399/7500 (IBAN: SK15
7500 0000 0040 1490 3399) uveďte VS: 040518, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v
kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.
Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade
poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu!
Úhrada na účet
do 02. 05. 2018
Platba v
hotovosti
04. 05. 2018

Cena bez DPH

20% DPH

Cena s DPH

30,83 €

6,17 €

37,00 €

33,33 €

6,67 €

40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v
jedálni Penziónu Radlinka.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš - konateľ

Záväzná prihláška na seminár
Ochrana osobných údajov
Obchodné meno: .................................................................................................
Sídlo organizácie:.................................................................................................
IČO:............................................... DIČ:...............................................................
IČ DPH: …............................................................................................................
Číslo účtu odosielateľa: .......................................................................................
Tel., Fax, e-mail:...................................................................................................
Meno účastníka:....................................................................................................
Spôsob platby: …..................................................................................................
Pečiatka a podpis
Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu!

Organizačný garant
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163
Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399

Kontakt:
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ Velmax, s. r. o.
Tel.: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk
web: www.velmax.sk

Pripravované semináre:
Seminár

Daň z pridanej hodnoty v
roku 2018
Novela Zákonníka práce od
1.5.2018
Kurz vizážistiky (1 z 3 verzií)
Obchodné právo versus
účtovníctvo a dane

Lektor/ka

Dátum konania Miesto konania

JUDr. Oľga Groszová

15. 5. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

RNDr. Jana Motyčková

16. 05. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

19. 05. 2018

Školiace stredisko
Velmax, s.r.o.,
Budovateľská 38,
Prešov

06. 06. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Zuzana Suszter

Ing. Bc. Jana Acsová

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
personálno-mzdovej agendy, spracovanie daňových
priznaní, poradenstvo, školiaca činnosť v oblasti
účtovníctva a miezd.

