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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
Zoznam spracovateľských operácií
Slovenský úrad na ochranu osobných údajov v marci 2019 zverejnil zoznam spracovateľských
operácií, pri ktorých je potrebné vykonať tzv. posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
Zverejnený zoznam však nie je taxatívny, teda nepredstavuje vymenovanie všetkých takýchto
situácií. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (nazývané aj DPIA) je vyžadované
všeobecne v prípadoch spracúvania osobných údajov, ktoré môžu viesť k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb.
K situáciám, ktoré vyžadujú vypracovanie DPIA patrí monitoring zamestnancov, ako aj systematické
kamerové monitorovanie verejných priestorov (napr. v mestách, v dopravných prostriedkoch)
a sledovanie osôb súkromnými detektívmi, resp. bezpečnostnými službami.
Vypracovanie DPIA vyžaduje tiež posúdenie platobnej schopnosti, profilovanie, alebo posúdenie
dôveryhodnosti osoby, ako činností pri ktorých dochádza k systematickému hodnoteniu osobných
údajov alebo hodnoteniu osobných údajov vo veľkom rozsahu. Zoznam obsahuje aj ďalšie situácie,
napr. za stanovených podmienok spracúvanie biometrických, genetických a lokalizačných údajov.
Pri posúdení vplyvu sa postupuje podľa vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (č. 158/2018 Z.z.).
Autor: Mgr. Zuzana Dzilská
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DIGITAL BUSINESS
„Smart Contracts“
S témou „blockchain“ sa v posledných rokoch stretol asi každý, kto sa pohyboval v digitálnom svete.
Napriek tomu ide u mnohých podnikateľov stále o pomerne neznámu tému, ktorú si nevedia
predstaviť z pohľadu jej výhod a aplikácie do ich podnikateľského života.
Jedným z mnohých lákavých a jednoducho porozumiteľných využití technológie blockchain je
aplikácia pri tzv. „smart contracts“.
„Smart contract“ si možno predstaviť ako počítačový kód, ktorý obsahuje súbor pravidiel, podľa
ktorých program pracuje. Ak sú preddefinované pravidlá splnené, dohoda medzi zmluvnými
stranami sa automaticky uplatní. Zmluvy sú konvertované do počítačového kódu, uložené a riadené
sieťou počítačov, ktoré spravujú blockchain. Je to najjednoduchšia forma decentralizovanej
automatizácie. Všetko sa to deje bez ľudskej prítomnosti, bez sprostredkovateľov a nutnosti dôvery
daným osobám.
Práve „smart contracts“ môžu byť tým správnym katalyzátorom pre celý Priemysel 4.0, ktorý so
sebou prinesie vznik „nesfalšovateľnej“ zmluvy v odvetviach, kde je veľký tlak na optimalizáciu
nákladov.
„Smart contracts“ vyzerajú skutočne perfektne, avšak aj s nimi sú spojené určité neistoty. Práve kvôli
nim je pri ich využívaní potrebná veľká miera opatrnosti. Avšak tí, ktorí sa neboja, získajú rozhodujúci
náskok pred konkurenciou.
Autori: JUDr. Pavol Rak, PhD.
E-mail: pavol.rak@noerr.com
Internet: www.noerr.com
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