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INFORM WORKSHOP PRE ŠKOLITEĽOV ZAMESTNANCOV SÚDOV 

 

 

12. - 13. februára 2019 
Bratislava, Slovensko 
www.informproject.eu 

INFORM workshop poskytne vyčerpávajúci 
prehľad o právach a povinnostiach 
zamestnancov súdov vo svetle nových právnych 
predpisov EÚ GDPR v oblasti ochrany údajov. 
Workshop odprezentuje zúčastneným 
školiteľom možné prístupy a metodológie, 
ktoré by mohli byť prijaté v ich poslaní na ďalšie 
školenie konečných cieľových skupín projektu 
INFORM. 
 
Paralelný workshop sa uskutoční 29. - 30. 
novembra 2018 v Brne v Českej republike. 
 

 

http://www.informproject.eu/


INFORM WORKSHOP PRE ŠKOLITEĽOV ZAMESTNANCOV SÚDOV 

PROGRAM 

12.02.2019 

 

08:30 – 09:00 Registrácia 

09:00 – 10:00 Úvod do ochrany osobných údajov podľa GDPR a smernice 2016/680 
Úvodné zasadnutie, ktoré umožňuje účastníkom obnoviť svoje všeobecné 
znalosti o ochrane osobných údajov v rámci GDPR a smernice 2016/680, ako aj 
pochopenie rozdielov medzi týmito dvomi právnymi aktmi s cieľom plne využívať 
hĺbkové diskusie v neskoršom zasadnutí workshopu. 

10:00 – 10:30 Registrácia a prestávka na kávu 

10:30 – 12:00 (1) Špecifiká ochrany osobných údajov so zreteľom na pracovné úlohy 
personálu súdu 
Na tomto zasadnutí sa bude diskutovať o aspektoch ochrany osobných údajov v 
rámci GDPR a smernice 2016/680 týkajúcich sa personálu súdov a ďalej sa bude 
sústreďovať na rozdiely medzi členskými štátmi v organizácii súdnictva a 
zamestnancov súdov a na vplyv týchto štrukturálnych špecifík na povinnosti a 
požiadavky ochrany osobných údajov. 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:30 (2) Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov 
Účastníkom sa poskytne prehľad o technických a organizačných požiadavkách na  
súdnych zamestnancov s ohľadom na úroveň realizovaných eJustice kapacít. 
Ďalšie špecifické témy budú diskutované, napr. odlišné prístupy k otvorenej 
dostupnosti a uverejňovaniu súdnych rozhodnutí. 

14:30 – 15:00 Prestávka na kávu 

15:00 – 16:30 (3) Práva dotknutej osoby a komunikácia s dotknutou osobou 
Na tomto zasadnutí sa bude diskutovať o obmedzeniach práv dotknutej osoby 
voči súdu ako o osobnom správcovi údajov a o procedurálnych prístupoch k 
nakladaniu s údajmi subjektov žiadajúcich a sťažujúcich sa ohľadne spracovania 
osobných údajov. 

19:00 Večera spojená s neformálnym stretnutím a diskusiou 

 

 



INFORM WORKSHOP PRE ZAMESTNANCOV SÚDOV 

PROGRAM 

13.02.2019 

 

 

10:00 – 10:30 Registrácia 

10:30 – 12:00 (4) Cezhraničné prenosy údajov a medzinárodná justičná spolupráca 
Zameraním tohto zasadnutia budú požiadavky na ochranu osobných údajov 
počas medzinárodnej justičnej spolupráce v rámci Európskej únie aj mimo nej. 
Návrh nariadenia o európskych príkazoch na tvorbu a uchovávanie 
elektronických dôkazov v trestných veciach bude tiež zohľadnený a prerokovaný. 

12:00 – 12:30 Záverečné zasadnutie: Takeaways & reflections 
Workshop sa ukončí s poznámkami, ktoré zjednotia štyri špecifické oblasti 
diskutované v predchádzajúcich zasadnutiach a účastníci budú vyzvaní, aby 
poskytli priamu spätnú väzbu alebo diskutovali o ďalších otázkach týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov počas pracovných úloh personálu súdu. 

12:30 – 13:30 Obed 

 


