
GDPR  VAKCÍNA

Holiday Inn Bratislava, Bajkalská 748/25A, 821 01BratislavaMgr. Tatiana Valentová
Bývalá Vrchná inšpektorka Úradu na ochranu 
Osobných údajov

Ing. Boris Adamec
Odborník v IT oblasti

08.00 - 09.00 Registrácia
09.00 - 12.00 Odborný výklad (p. Valentová)
12.00 - 13.00 Prestávka na obed
13.00 - 16.00 Odborný výklad (p. Valentová)
16.00 - 17.30 Technická prednáška (p. Adamec)
17.30 - 21.00 NETWORKING-ové posedenie

Praktický pre maximálne 25 účastníkov

207 € bez DPH - do 31. Júla         
225 € bez DPH - do 3. Októbra

Majitelia spoločností, riaditelia, interní právnici firiem a 
manažment v zdravotníckych zariadeniach, ktorí sa podieľajú 
na rozhodovaní o právnych a technických riešeniach ochrany 
(nielen) osobných údajov a ich zosúladeniu s aktuálnou 
právnou úpravou

PRAKTICKÉ POZNATKY Z IMPLEMENTÁCIE 
GDPR PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ 
STAROSTLIVOSTI

W O R K S H O P

4. OKTÓBER 2018TRÉNERI

CHARAKTER WORKSHOPU

CENA WORKSHOPU

CIEĽOVÁ SKUPINA WORKSHOPU

HARMONOGRAM WORKSHOPU

Mgr. Richard Kiškováč
Nezávislý konzultant na kybernetickú bezpečnosť

ŠPECIÁLNY HOSŤ



� Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov (rozdiel 
povinností medzi jednotlivým lekárom a nemocnicou/poliklinikou)

� Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov (citlivých údajov) o zdraví

� Spracúvanie vo veľkom rozsahu vs. povinnosť mať poverenú zodpovednú osobu

� Ako postupovať pri ich poskytovaní tretím stranám, rodinným príslušníkom, iným subjektom.

� Informácie poskytované pacientovi z pohľadu ochrany osobných údajov podľa GDPR

� Práva dotknutej osoby (pacienta) pri spracúvaní osobných údajov 

� Právo na kópie osobných údajov vs. zdravotná dokumentácia

� Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach

� Spracúvanie osobných údajov o pacientoch pri vymáhaní škody od poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti

� Kde hľadať oprávnenie na spracúvanie osobných údajov (napríklad zákon o zdravotnej starostlivosti, 
zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o zdravotnom poistení)

� eHealth – čo to pre vás znamená, kto bude zodpovedný za bezpečnosť osobných údajov 
spracúvaných v zdravotnej knižke, ako správne postupovať pri zápisoch do zdravotnej knižky a pod.

� povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri prijímaní primeraných bezpečnostných 
opatrení

� dôsledky úniku informácií o zdravotnom stave pacientov, ako im predchádzať, ako prijať opatrenia, 
ako zabezpečiť ich dodržiavanie

� ako zabezpečiť zariadenia, v ktorých spracúvanie osobných údajov prebieha (notebook, mobil, USB 
kľúč)

� nastavenie postupov a jednoduchých pravidiel pre zabezpečenie pred stratou citlivých informácií

� Ľudský faktor pri ochrane informácií: 15-minutová prednáška zameraná na spôsoby a možnosti 
ako zrealizovať efektívny program pre zvyšovanie bezpečnostného povedomia pre zamestnancov

www.qubitacademy.com � tatiana@qubitacademy.com � +421948488358
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