VPLYV GDPR
NA MEDIÁLNE PROSTREDIE
Nariadenie na ochranu osobných údajov má silný dopad na mediálne
prostredie. Na čo všetko musíte myslieť, aby ste konali správne?

ČO SA DOZVIETE?
»» povinnosť vypracovania internej smernice vo vzťahu k dodržiavaniu nariadenia - dokument, ktorý upravuje v rámci médií/redakcií prácu s osobnými
a citlivými údajmi
»» zhromažďovanie údajov - čo treba dodržať, aké informácie môžeme zhromažďovať, práca s týmito údajmi, ich elektronická ochrana
»» práca s databázami a získavanie informácií z domácich a zahraničných zdrojov (napr. fotografie a videá)- je potrebné po ich získaní/zakúpení naďalej dodržiavať uvedené ustanovenia?
»» dokumentácia k udeleniu súhlasu s uverejnením
»» Zákon o reklame a jeho vzťah k GDPR (napr. akým spôsobom s mení označovanie reklamy, potreba archivácie, získavanie súhlasu tretích - osôb)
»» Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (akým spôsobom nariadenie mení
podstatu a prístup k zákonu)
»» lehoty určujúce ochranu osôb
»» rozdiely medzi regionálnymi a celoštátnymi médiami (interná dokumentácia,
správa, zhromažďovanie údajov atď.)
»» čo možno v budúcnosti očakávať, aké zmeny či úpravy a súvis s inou legislatívou
na konkrétnych otázkach a príkladoch
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KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Tomáš Hettych – senior manažér na oddelení rizík (PricewaterhouseCoopers
Slovensko s.r.o.) odborník na ochranu osobných údajov, s viac ako 20 ročnými pracovnými skúsenosťami s riadením IT služieb, riadením kontinuity činností
podniku, informačnej a fyzickej bezpečnosti, projektovým riadením a auditom
procesov a systémov.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci
definíciu MSP, so sídlom v Bratislavskom kraji.

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného
poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA
kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu
ITMS2014+ 313041I861

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

REGISTRUJTE SA TU
https://bit.ly/2kvpBW1

Ukončenie registrácie: 30.9.2019 do 13:00 hod.

