Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s GALILEO Corporation s.r.o.

GDPR akadémia

Od 25.5.2018 nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane
osobných údajov pod názvom GDPR (General Data Protection Regulation). Ide o najväčšiu „revolúciu“
v ochrane osobných údajov s možnosťou vysokých pokút v prípade jeho porušenia. Nariadenie platí pre
všetkých, bez ohľadu na národné predpisy.
Prečo video školenie?
Zamerané na obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie.
Veľmi zrozumiteľné (vyhýbame sa použitiu cudzích slov a termínov).
Spracovanie videa je pútavé a zaujímavé (praktické príklady a otázky).
Ekonomicky a časovo výhodné (bez zbytočného cestovania, nákladov, dohovárania termínu).
Možné prehrať kedykoľvek a kdekoľvek (z domova či kancelárie).
Opakovane sa môžete vrátiť k problematickým častiam.
Prehratie viac osobám súčasne na jednom pracovisku.
Preškolenie všetkých Vašich zamestnancov aj poslancov, taktiež poskytnutie prístupu pre
všetky Vaše ROPO (vrátane ZŠ a MŠ, prípadne obcou zriadené iné ROPO) a zaistiť si tak nutné
preškolenie všetkých dotknutých subjektov.
❖ Cena video školenia zahŕňa prístup do portálu online školenia na 12 mesiacov vrátane
informácií o legislatívnych zmenách počas celých 12 mesiacov v zmysle GDPR je 350 eur.
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OJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK
Obec/mesto ........................................................................................................................................................
Meno a priezvisko kontaktnej osoby .................................................................................................................
Ulica, číslo ..........................................................

Mesto, PSČ ........................................

Telefón ............................................................................. e-mail ..........................................................................
IČO ......................................... IČ DPH ....................................................
IBAN ..........................................................................................................
Záväzne si objednávam (-e):
GPDR akadémia
Po prijatí objednávky Vám zašleme faktúru a po jej uhradení na uvedený e-mail prístup do video školenia.
Video školenie dostupné od 1.11.2017.
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami spoločnosti GDPR služby s.r.o.

Dátum a podpis
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti GDPR služby s.r.o.
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:
GDPR služby s.r.o. , Čierna Voda , 468 , 925 06
IČO: 51166429 DIČ SK: 2120616036 IBAN: SK04 1100 0000 0029 4504 7114

Objednávky zasielajte na adresu: Asociácia vzdelávania samosprávy, S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN
resp. cez elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk
Tel.: +421905 399 636
www.avs-rvc.sk; avs@avs-rvc.sk

Alebo použite elektronickú objednávku na www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály.

