
V ZD EL ÁVAC Í  PRO G R AM

DATA PROTECTION

MONITORING
Vďaka službe Data Protection Monitoring majú klienti možnosť benefitovať  
z externe riadeného a kontinuálneho vzdelávacieho programu v oblasti data 
protection a security. 

Podľa vlastných potrieb je možné zvoliť tri úrovne služby, a to aj samostatne:

Monitoring Webinár 

Hodinový webinár za-
meraný na prehľad tých 
najdôležitejších noviniek, 
ktoré vyberáme z pripra-
veného pdf. prehľadu.  Na 
tomto webinári vyberieme 
spravidla 4 – 6 udalostí  
z uplynulého mesiaca, kto-
ré sú podľa nás najzaujíma-
vejšie z pohľadu ďalšieho 
smerovania a vývoja v tejto 
oblasti. 

Master Class Webinár

Intenzívny 3-hodinový we-
binár detailne zameraný na 
témy dôležité pre prax. Tie-
to témy sú spravidla novinky  
z uplynulého mesiaca, 
ale rovnako môže ísť aj 
o iné vybrané témy, kto-
ré sú dôležité pre prax. 
Master Class webinár  
v sebe vždy zahŕňa prvky te-
oretického výkladu, ktorý je 
prepojený s praxou. Klienti 
majú vždy možnosť navrh-
núť témy, ktoré ich v praxi 
trápia. 

Monitoring PDF

Mesačný pdf. prehľad no-
viniek za uplynulý mesiac. 
Každý mesiac tieto novinky 
spracujeme a zhrnieme do 
prehľadného manažérske-
ho výstupu vo formáte .pdf. 
Výstup je navrhnutý spôso-
bom, aby Vám jeho prečí-
tanie zabralo čo najmenej 
času a aby ste sa čo naj-
rýchlejšie dostali k zdrojom 
informácií. Každý výstup 
obsahuje náš „editorial“  
a praktickú radu na záver, 
vždy v kontexte noviniek za 
uplynulý mesiac.

Okamžitý „high level“ pre-
hľad noviniek do pár minút 

Detailné zachytenie vývoja 
oblasti  

Intenzívne vzdelávanie za-
merané na prax 
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Ako je program časovo intenzívny? 

Komu je služba venovaná? 

Výstupy zo služby sú každý mesiac zasielané resp. organizované pravidelne  
v rovnaký čas. Sú rozvrhnuté v priebehu mesiaca tak, aby ich mohli odberatelia 
bez problémov absolvovať. 

Absorbovanie všetkého obsahu odberateľom nezaberie viac ako 4,5 hodiny 
mesačne. Samozrejme ku všetkým výstupom vrátane prezentácií z webinárov 
a odkazov na zdroje je možné sa spätne dostať a použiť ich pri práci alebo 
na ďalšie štúdium či rešerš. Celkovú časovú náročnosť služby na strane 
odberateľa je potrebné porovnať s celkovou časovou náročnosťou prípravy 
daného obsahu. 

Regulátor očakáva, že každá organizácia investuje do vzdelávania svojho 
personálu podľa svojich vlastných rozpočtových možností. Na trhu existuje 
mnoho jednorazových webinárov, školení a konferencií, ktoré je potrebné 
v priebehu roka obstarávať individuálne, opakovane a ktorých kvalita  
a zameranie sa diametrálne odlišujú. 

Služba Data Protection Monitoring je venovaná organizáciám, ktoré chcú 
jednorazovo obstarať vzdelávanie na celý rok od vysoko špecializovanej 
advokátskej kancelárie. 

MONITORING PDF Do 30 minút „prehľad“ Prvý týždeň v mesiaci 

V polovici mesiaca 

Na konci mesiaca 

1 hodina „vývoj“

3 hodiny „prax“

MONITORING WEBINÁR 

MASTER CLASS WEBINÁR



Odberateľmi služby v rámci organizácií sú najčastejšie: 

Prípadne aj iní poradcovia a kolegovia advokáti, ktorí hľadajú efektívny spôsob 
vzdelávania sa v tejto oblasti. 

V každom mesačnom prehľade (Monitoring PDF) nájdete spravidla viac ako 
40 udalostí a noviniek z oblasti data protection a security za uplynulý mesiac, 
ktoré sú prehľadne rozdelené do týchto oblastí: 

Novinky sledujeme v rámci celého sveta, vrátane Slovenskej a Českej republiky, 
všetkých členských štátov EÚ/EHP, Spojeného Kráľovstva, Kanady, Spojených 
štátov amerických a ďalších. 

zodpovedné osoby (DPOs);

in-house právni experti; alebo 

compliance, security a marketing manažéri. 

Novinky v EÚ; 

Nová legislatíva; 

Rozhodnutia a pokuty; 

Usmernenia a metodiky; 

ePrivacy; a 

Technológie.

Aké oblasti sledujeme?

História služby 
Data Protection Monitoring poskytujeme úspešne od februára 2020 bez 
jediného prerušenia. Služba vznikla na základe požiadavky klientov, ktorí reálne 
pociťovali potrebu organizovanejšieho a pravidelného sledovania noviniek  
v tejto oblasti. Aktuálne rozšírenie služby o Master Class webináre je takisto 
výsledkom záujmu klientov o detailnejší vzdelávací produkt. Služba je teda 
úzko spätá s požiadavkami klientov a flexibilne sa vyvíja podľa potrieb trhu. 



Hodnota služby 

Možnosti predplatného 

V pozadí tejto služby je každý mesiac približne 80 až 100 hodín času vysoko 
špecializovanej advokátskej kancelárie a jej zohraného tímu, ktorý sleduje 
novinky, vývoj a pripravuje výstupy. Tento čas a skúsenosti prakticky nie je 
možné nahradiť internými kapacitami ani komerčne zabezpečiť externe. 
Komerčná hodnota tohto času predstavuje ekvivalent full-time know-how 
experta vo Vašej organizácií, ktorý by sa venoval len zabezpečovaniu obdobnej 
služby alebo približne 150 tisíc eur ročne na právnom poradenstve pre vysoko 
špecializovanú kanceláriu. Vďaka podpore ročného predplatného služby 
viacerými klientami sú však náklady na obstaranie v zlomkovej hodnote.   

Jednotlivé súčasti Data Protection Monitoringu sú dostupné prostredníctvom 
ročného predplatného1 a to buď samostatne alebo v balíkoch. 

4,500 eur bez DPH  

1,500 eur bez DPH 

900 eur bez DPH 

2,500 eur bez DPH 

2,100 eur bez DPH  

2,900 eur bez DPH 

Monitoring PDF + Monitoring Webi-
nár + Master Class Webinár

Monitoring PDF + Monitoring We-
binár

Monitoring Webinár + Master Class 
Webinár

BALÍK WEBINÁRE

IBA MONITORING PDF 

IBA MONITORING WEBINÁR 

IBA MASTER CLASS WEBINÁR 

BALÍK MONITORING

KOMPLETNÝ VZDELÁVACÍ 
PROGRAM

Ročné predplatné balíkov  

1 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vrátane úvodného mesiaca.  

Ročné predplatné samostatných súčastí  

Preto už neponúkame ani možnosť mesačného predplatného, pretože všetci 
odberatelia služby v minulosti zvolili možnosť ročného predplatného. Každý 
odberateľ služby má teda reálny dosah na zmeny a prispôsobenie služby 
v budúcnosti.



Master Class Webináre je možné objednať aj jednorazovo v hodnote 250 eur 
bez DPH. Pre verejnosť ide o poplatok za jeden vstup / jedného účastníka. 
Pre odberateľov iných služieb monitoringu ide o poplatok za organizáciu  
(do 5 vstupov). 

Ročné predplatné služby vždy zahŕňa maximálne 5 vstupov (emailov) z tej istej 
organizácie.2  Tieto vstupy sa môžu ľubovoľne meniť zo strany klienta  bez vplyvu 
na licenčné poplatky. Zoznam odberateľov chápeme ako jednotný (rovnaký) 
zoznam pre všetky súčasti služby Data Protection Monitoringu, nie pre každú 
súčasť samostatne. Pre odber služby zo strany viac ako 5 vstupov za organizáciu 
radi pripravíme osobitnú ponuku zohľadňujúcu konkrétne požiadavky.
 
Súčasťou ročného predplatného je zároveň prístup ku všetkým historickým 
výstupom (PDF a prezentácie z webinárov), ktoré boli súčasťou predplateného 
obdobia a služby. Všetky výstupy zasielame pravidelne ale na vyžiadanie ich 
radi pošleme znova. 

Pracujeme na tom, aby v roku 2022 boli tieto výstupy prístupné na jednotnom 
mieste prostredníctvom prihlásenia sa na do „Fingertip zóny“ na našom webe. 
Zároveň pracujeme na bezpečnej a vhodnej forme nahrávania webinárov, 
ktoré takisto budú dostupné vo „Fingertip zóne“. 

V rámci Data Protection Monitoringu poskytujeme aj určité doplnkové služby, 
ktoré nie sú poskytované automaticky ale len na vyžiadanie a po osobitnej 
dohode. Zároveň sú tieto služby poskytované len existujúcim odberateľom 
služby. Doplnkovými službami sú: 

Poskytovanie služby podlieha našim všeobecným obchodným podmienkam.
V prípade záujmu nás kontaktuje na info@dagital.eu alebo na tel. č. 0911 195 133. 

Čo je súčasťou ročného 
predplatného? 

Doplnkové služby 

2  Za tú istú organizáciu považujeme všetky spoločnosti patriace do tej istej skupiny umiestnené na Slovensku / v tej istej krajine.

Pridanie ďalších vstupov na odber služby; 

Prístup k historickým výstupom spred obdobia predplatenia; 

Použitie nahrávok z webinárov na interné školenia. 

https://www.dagital.sk/p/terms

