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POZVÁNKA 
 

Téma: MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMERAMI Z POHĽADU GDPR 
 

Dátum konania: 22. júl 2021 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.  
 

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD. 
Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na 
tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave 
v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných 
údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných 
konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane 
osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane 
osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných 
údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO 
Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie. 
 
V priebehu webinára budete oboznámení s dôležitými informáciami 
kladenými na kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, ako aj s 
pravidlami, ktorých sa zmeny nedotknú, napríklad:  
 

Program:  spôsob a rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a 
druhej vrstve tzn., kde musíte umiestniť piktogram? Koľko dokumentov 
potrebujete pri monitorovaní priestorov? 

 odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti 
prevádzkovateľa v prípade, ak chce videozáznamy uchovávať dlhšie, 

 čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom? 
 ako má vyzerať test proporcionality, ak sú kamery prevádzkované na 

základe oprávneného záujmu, 
 na základe akých právnych základov môžete monitorovať priestory? 
 ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých 

podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec, 
 situácie, na ktoré sa GDPR nevzťahuje, 
 ako prebieha kontrola kamerových systémov z pohľadu Úradu na 

ochranu osobných údajov SR? 
 rozoberieme si  niekoľko rozhodnutí o uložení sankcie zo strany Úradu 

pri kontrole kamier. 
 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

2 dni pred začiatkom seminára 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./ 

Kontakt:   RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk  
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PRIHLÁŠKA 

 

MONITOROVANIE PRIESTOROV KAMERAMI Z POHĽADU GDPR 
 

/ ONLINE, 22.07.2021 / 
 

 

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam z webinára na 30 dní a 
náklady na organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju 
môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade 
ak svoju prihlášku nezrušite v termíne 2 dni pred konaním seminára. 
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku 
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 210722 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


