Ochrana osobných údajov
Dlhoročné skúsenosti a certifikovaná odbornosť

Čo robíme pre našich klientov
Od začiatku existencie bratislavskej pobočky
advokátskej kancelárie Balcar, Polanský &
Spol. s.r.o. v roku 2004 je naša kancelária
výrazne
zameraná
na
poskytovanie
poradenstva v oblasti ochrany osobných
údajov. Ako tím odborníkov na ochranu
osobných údajov disponujeme bohatými
dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.
Rozumieme preto výzvam, s ktorými sa
denne
stretávajú
manažéri
spoločností
a inštitúcií spracúvajúcich osobné údaje, či už
ide „iba“ o HR agendu, alebo o širokú
základňu zákazníkov, klientov, pacientov,
študentov a iných kategórií dotknutých osôb.
Oblasť ochrany osobných údajov je špecifická
aj tým, že čoraz viac aspektov každodenného
života
migruje
z výlučne
súkromného
prostredia do on-line prostredia, s čím sú
spojené zvýšené nároky na bezpečnosť
osobných údajov. Na túto skutočnosť
reflektuje aj nová európska legislatíva
v podobe Všeobecného nariadenia o ochrane
osobných
údajov,
ktoré
revolučným
spôsobom redefinuje práva dotknutých osôb
a im zodpovedajúce povinnosti tých, ktorí
osobné údaje spracúvajú.
Je pritom nevyhnutné zvládnuť nielen
aktuálnu právnu úpravu ochrany osobných
údajov,
ale
orientovať
sa
aj
v
zodpovedajúcich
technických
riešeniach,
ktoré najviac vyhovujú požiadavkám striktnej
právnej úpravy.

Z uvedeného dôvodu sme pripravení skĺbiť
našu právnu odbornosť s poradenstvom
týkajúcim
sa
vhodnosti
technického
prevedenia právnych požiadaviek na ochranu
osobných údajov.
V rámci
našej
činnosti
pravidelne
poskytujeme
poradenstvo
pre
početné
nadnárodné spoločnosti pôsobiace v rôznych
podnikateľských sektoroch a za tým účelom
spolupracujeme s medzinárodnými tímami
právnikov. Vďaka tomu sme nadobudli
odbornosť medzinárodnej úrovne a klientom
sme schopní poskytnúť nadštandardný servis.
Samozrejmosťou
je
však
pravidelné
poskytovanie služieb aj lokálnej klientele,
v rozsahu relevantnom pre ich operačné
reálie.

Nezávislý názor klienta

„Ľudia v Balcar, Polanský & Spol.
rozumejú problematike a majú
prístup prispôsobený našim
potrebám.“

Naše služby

Medzinárodná certifikácia

Tím našich odborníkov poskytuje komplexné
poradenstvo ohľadne ochrany osobných
údajov naprieč celému spektru právnych
odvetví,
vrátane
pracovnoprávnych,
obchodnoprávnych
a verejnoprávnych
vzťahov. Naša odbornosť pokrýva napr.:

Náš tím ako jeden z prvých na Slovensku
a v Českej
republike
disponuje
medzinárodným (ISO / ANSI akreditovaným)
certifikátom CIPP/E (Certified Information
Privacy
Professional/Europe)
udeleným
organizáciou International Association of
Privacy Professionals (IAPP).

•
•

•

•

audit ochrany osobných údajov, posúdenie
vplyvu na ochranu údajov
návrh
vhodných
riešení,
vytvorenie
efektívnych
interných
procesov
a posúdenie technických opatrení na
zabezpečenie compliance
komplexná
dokumentácia
vrátane
oznámení dotknutým osobám, súhlasov
dotknutých
osôb,
interných
smerníc
a zásad
spracúvania
údajov,
zmlúv
o spracúvaní
osobných
údajov
so
sprostredkovateľmi,
dokumentácie
potrebnej
pri
cezhraničnom
prenose
údajov a pod.
každodenné
„ad-hoc“
flexibilné
poradenstvo klientom v prípade potreby.

Inovácie v sektore
Ohromujúce tempo informatizácie spoločnosti
si vyžaduje neustále inovovanie za účelom
zabezpečenia súladu s právnym poriadkom
a maximalizáciu efektívnosti.
Za týmto
účelom:
•
•
•

•

máme
stanovené
fixné
ceny
za
poskytnutie určitých druhov poradenstva
poskytujeme na mieru šité školenia a
semináre
vieme klientom zriadiť „linku pomoci“ za
ročný poplatok, ak má potrebu flexibilne
a frekventovane preverovať rôzne otázky
v súvislosti s novou európskou legislatívou
si uvedomujeme zvýšený nápor urgentnej
práce súvisiacej so zabezpečením súladu s
legislatívou, preto sme pripravení klientom
poskytovať
poradenstvo
rýchlo
a flexibilne.

Kontaktné osoby
Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Slovensko:

Česká republika:

JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E
Advokátka | Certified Intl. Privacy
Professional/Europe

JUDr. Jaroslav Srb
Advokát

Tel.: +421 220 251 311
Mobil: +421 917 092 076

Tel.: +420 220 251 111
Mobil: +420 731 609 510

helga.madarova@bapol.sk

jaroslav.srb@bapol.cz
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