Právo&Dane
Prezentácia odborných kancelárií

OCHRANNA OSOBNÝCH ÚDAJOV
bpv BRAUN PARTNERS
Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS bola založená
v roku 2006 tímom skúsených advokátov, ktorí už niekoľko rokov
predtým spolupracovali v renomovanej medzinárodnej advokátskej
kancelárii nemeckého pôvodu.
Tím bpv BRAUN PARTNERS tvorí viac ako 35 odborníkov
z radov slovenských, českých, nemeckých a britských právnikov a daňových poradcov, ktorí patria často vo svojej špecializácii k najuznávanejším odborníkom v Slovenskej
a Českej republike.
Všetci naši právnici a daňoví poradcovia získali vzdelanie na renomovaných slovenských a zahraničných univerzitách. Okrem hlbokých odborných znalostí z oblasti práva prinášame klientom aj mimoriadne vysoké pracovné nasadenie a flexibilitu.
Sprevádzame klientov vo všetkých oblastiach ich podnikateľskej
činnosti - pri významných medzinárodných a národných transakciách a pri každodennom podnikaní. Naša poradenská činnosť je
zameraná predovšetkým na právo obchodných spoločností, fúzie
a akvizície, financovanie, právo nehnuteľností, energetické právo,
vrátane obnoviteľných zdrojov energií, pracovné právo, právo EÚ
a zastupovanie klientov v súdnych sporoch a rozhodcovských konaniach.

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D.
igor.augustinic@bpv-bp.com
www.bpv-bp.com
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prvé pokuty za porušenie GDPR
Po nadobudnutí účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) všetci s napätím
očakávajú prvé informácie o uložených pokutách za jeho porušenie. Pri ukladaní pokút je dozorný
orgán povinný zohľadňovať všetky súvisiace okolnosti, teda napr. povahu, závažnosť a trvanie
porušenia, úmysel alebo nedbanlivosť, podniknuté kroky či spoluprácu s dozorným orgánom.
Pokuta má byť účinná, odrádzajúca, ale aj primeraná.
Zatiaľ čo na Slovensku nebola doposiaľ zverejnená žiadna uložená pokuta, z ostatných krajín
prichádzajú informácie o prvých uložených pokutách. Výraznú pokutu vo výške 400 000 EUR uložil
portugalský úrad na ochranu osobných údajov istej nemocnici, pretože umožňovala prístup
k údajom pacientov neoprávneným osobám. Následne médiami otriasla pokuta francúzskeho
úradu udelená spoločnosti Google vo výške 50 miliónov EUR za nedostatočné a nejasné
informovanie používateľov o spracovaní ich osobných údajov a nedostatočný súhlas na cielenú
reklamu.
V Nemecku boli významnejšie pokuty udelené vo výške 20 000 a 80 000 EUR z dôvodu
nedostatočnej ochrany údajov užívateľov sociálnej siete, ktoré boli po hackerskom útoku verejne
dostupné na internete, resp. z dôvodu sprístupnenia zdravotných údajov na internete. Rakúsko je
doposiaľ v ukladaní pokút o niečo zdržanlivejšie a uložené pokuty nepresahujú sumu 5 000 EUR.
Autor: Mgr. Zuzana Dzilská
E-mail: zuzana.dzilska@bpv-bp.com
Internet: www.bpv-bp.com

DIGITAL BUSINESS
Priemysel 4.0 alebo „Let’s talk digital“
Štvrtá priemyselná revolúcia, známa tiež ako Priemysel 4.0, nám prináša väčšiu automatizáciu
priemyselnej výroby s použitím moderných technológií, keď sa dôraz kladie na vzájomnú
prepojenosť a komunikáciu jednotlivých systémov v podnikaní. Cieľom je pridať obchodným
modelom hodnotu, zlepšiť skúsenosti zákazníkov a optimalizovať vnútorné procesy spoločnosti.
Jedným zo základných pilierov digitalizácie je tzv. internet vecí (IoT) zahŕňajúci navzájom
komunikujúce stroje a technológie vo výrobe, umelú inteligenciu, logistiku a, samozrejme, ľudí. Ich
vzájomná spolupráca vyžaduje vypracovanie a najmä dodržiavanie množstva pravidiel a právnych
predpisov poskytujúcich ochranu samotnému podnikateľovi, ale aj jeho zamestnancom či
dodávateľom.
IoT vyžaduje prenos a spracovanie obrovského množstva dát (big data), na čo mnoho spoločností
využíva cloudové riešenia, často poskytované tretími stranami. Pritom je však potrebné myslieť
predovšetkým na bezpečnosť prenášaných dát a nároky na ich nevyhnutnú anonymizáciu.
Ďalším stupňom digitalizácie podnikania je prechod na tzv. bezpapierové kancelárie, čo vedie
k efektívnemu prístupu k informáciám a úspore miesta. Pri takejto zmene však spoločnosti môžu
naraziť napríklad na problém právnej využiteľnosti elektronického podpisu.
Skúsenosti podnikateľov ukazujú postupné vykročenie správnym smerom, avšak s vidinou stále
dlhej a pomerne kľukatej cesty. Revolúcie prosto nikdy neboli jednoduché.
Autori: JUDr. Pavol Rak, PhD.
E-mail: pavol.rak@noerr.com
Internet: www.noerr.com
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