NÁZOV PREDMETU:
SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Názov predmetu:

LINK NA PRIHLÁSENIE
ÚČASTNÍKA VZDELÁVANIA:

https://www.paneurouni.com/karta/
Názov predmetu:

SLOBODNÝ
PRÍSTUP K
LINK NA PRIHLASOVANIE:
https://www.paneurouni.com/karta/
INFORMÁCIÁM
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška - 4 hod./1 blok
Vzdelávanie je zabezpečené prezenčnou formou a
dištančnou metódou online (MS Teams)
Podmienky na absolvovanie modulu
vzdelávania:
účasť na vzdelávacej aktivite
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí, zručností a
vedomostí v danom module vzdelávania a získanie
certiﬁkátu účasti.
Cieľom modulu vzdelávania je oboznámiť
uchádzačov so základným legislatívnym rámcom
fungovania verejnej správy s osobitným dôrazom na
základné princípy a postavenie v rámci právneho
systému EÚ. Nadväzne na to je jeho cieľom oboznámiť
uchádzačov s pravidlami a podmienkami, s postupmi
poskytovania informácií na základe dostupnej
legislatívy. Ide o oblasť významne modiﬁkovanú
požiadavkami ochrany osobných údajov, ktoré sa v
kontexte európskych noriem uplatňujú aj v
podmienkach Slovenskej republiky.
Modul prezentuje základné pravidlá a princípy
poskytovania informácií, ich rozsah a praktické
uplatnenie v postupoch verejnej správy. Okrem iného sa
zameriava sa na také kategórie informácií - údajov,
ktoré poskytované byť nemôžu alebo s konkrétnymi
obmedzeniami. Okrem teoretických východísk modul
prezentuje
procedurálne
aspekty
poskytovania
informácií na základe žiadosti od fyzických a
právnických osôb.

EURÓPSKA OCHRANA
ĽUDSKÝCH PRÁV A
MONITORING NA
PRACOVISKU
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška - 4 hod./1 blok
Vzdelávanie je zabezpečené prezenčnou formou a
dištančnou metódou online (MS Teams)
Podmienky na absolvovanie modulu
vzdelávania:
účasť na vzdelávacej aktivite
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí, zručností a
vedomostí v danom module vzdelávania a získanie
certiﬁkátu účasti.

Modul vzdelávania sa venuje konceptu európskej a medzinárodnej ochrany ľudských práv, jej východiskovým prameňom a systému ochrany týchto práv. V
kontom kontexte so zameraním na dotknuté práva sa
venuje možnostiam elektronického monitoringu na
pracovisku v rôznych formách a podobách. Vychádza z
nadnárodného rámca a ústavného kontextu práva na
súkromie, možností jeho obmedzenia a zásahov do tohto
práva činnosťou štátnych orgánov. V kombinácii s
pracovnoprávnou legislatívou a požiadavkami na riadny
výkon prác vo verejnom sektore má za účel oboznámiť
uchádzačov s možnosťami, princípmi a pravidlami
monitorovania výkonu prác, osobnosti a jej prejavov v
rámci verejnej správy. Venuje sa možnostiam ochrany,
ktoré zamestnanci majú v zmysle právneho stavu de lege
lata k dispozícii na úrovni právneho systému, ako aj
možnostiam ochrany zamestnávateľov v prípadoch
hraničných zásahov do práva na súkromie a osobnostných práv jednotlivcov.

Názov predmetu:

OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV VO VEREJNEJ
SPRÁVE (GDPR)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Vzdelávací proces bude zabezpečený formou
prednášok o rozsahu 4 vyučovacích hodín v rámci
jedného vyučovacieho bloku.Vzdelávanie je
zabezpečené prezenčnou formou a dištančnou
metódou online (MS Teams)
Podmienky na absolvovanie modulu
vzdelávania:
účasť na vzdelávacej aktivite
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí, zručností a
vedomostí v danom module vzdelávania a získanie
certiﬁkátu účasti.

Cieľom modulu vzdelávania (vzdelávacieho
kurzu) je osvojiť si základné princípy ochrany osobných
údajov v rozsahu ich využívania pre oblasť verejnej
správy. Modul vychádza z koncepcie vymedzenia a
poznania legislatívneho rámca fungovania verejnej
správy s akcentom na európske štandardy a systém
ochrany ľudských práv.
Modul prezentuje základné európske východiská ochrany osobných údajov a ich priemet do
vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky. Vychádza zo základných princípov a požiadaviek na
ochranu osobných údajov so zameraním sa na oblasť a
na účely využívania osobných údajov v oblasti verejnej
správy. Zameriava sa na analýzu osobných údajov, ktoré
sú v súvislosti s činnosťou verejnej správy získavané,
vyžadované, spracúvané a na rozmanitosť účelov, pre
ktoré sú z hľadiska činnosti a správnych postupov
potrebné. Jeho zmyslom je poznať a osvojiť si pravidlá a
princípy práce a ochrany osobných údajov (v podobe
zákonných zásad spracúvania osobných údajov), zákonnosť ich získavania, využívania, uchovávania a prípadne
sprostredkovania, požiadavky ich ochrany (mechanizmy
vnútornej bezpečnosti a bezpečnosti smerom navonok)
ako aj základné práva, ktoré dotknuté osoby
v
súvislosti s nimi majú (právo na úpravu, doplnenie,
vymazanie a pod.).

(MS Teams)

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

