Vážený zákazník,

Dovoľujeme si Vás upozorniť na schválenie zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov, ktorý v plnom rozsahu nahrádza pôvodný zákon č.428/2002 Z.z. a jeho noviel.
Zákon bol schválený 30.4.2013 a nadobúda účinnosť od 1.júla 2013. Tento zákon sa vzťahuje
na každého kto spracúva osobné údaje. Z tohto dôvodu je prevádzkovateľ informačného
systému povinný zdokumentovať bezpečnostné opatrenie v bezpečnostnom projekte,
poprípade v Bezpečnostných smerniciach. Nakoľko využívate niektoré z našich
informačných systémov kde sa s osobnými údajmi pracuje - AURUS Ekopacket modul
Mzdy, AURUS Pozemky - prípadne máte kamerový systém, dovoľujeme si Vám ponúknuť
vypracovanie tohto projektu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.. Pri jeho spracúvaní
spolupracujeme so spoločnosťou, ktorá sa venuje tejto problematike profesionálne už
niekoľko rokov, má viac ako 650 spokojných zákazníkov a 3 realizované úspešné kontroly
z Úradu na ochranu osobných údajov.
Za dôležitú zmenu v zákone považujeme, že pokiaľ podľa starého zákona úrad v prípade
porušenia zákona pokutu uložiť mohol, teraz pokutu uložiť musí. Minimálna výška pokuty je
1500 Eur a náš spracovateľ bezpečnostného projektu za pokutu z dôvodu chybného
vypracovania bezpečnostného projektu ručí.
V prípade záujmu o vypracovanie Bezpečnostného projektu vyplňte pripojenú návratku
s krátkym dotazníkom a pošlite na e-mail: aurusnr@aurus.sk, alebo fax: 037/6503206.
Na základe vyplneného dotazníka Vám vypracujeme cenovú ponuku a následne v prípade
záujmu sa dohodneme na ďalšom postupe pri vypracovávaní Bezpečnostného projektu.
Taktiež Vás budeme informovať o termínoch vyškoľovania oprávnených osôb podľa §76
ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.
V prípade otázok volajte Ing. Juraja Vranku 0905/528 936.

Ďakujeme za váš čas a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Mgr. Blažej Orbán
riaditeľ spoločnosti
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NÁVRATKA + DOTAZNIK:
Názov firmy:........................................................ Adresa:..........................................................................
e-mail:...................................................................tel. číslo:.......................................................................
kontaktná osoba:...................................................

Mám záujem o vypracovanie Bezpečnostného projektu pre (označte X):
Mzdy a personalistiku

do 30 zamestnancov
do 80 zamestnancov
do 120 zamestnancov
nad 120 zamestnancov

Evidenciu nájomníkov pôdy

do 500 ha
do 1000 ha
do 2000 ha
do 3000 ha
do 4000 ha
nad 4000 ha

Kamerové informačné systémy

uzavreté bez prístupu na internet
otvorené s prístupom do internetu

počet kamier

do 6 kamier
6-10 kamier
11-20 kamier
nad 20 kamier
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