POZVÁNKA
Sekcia odpadového hospodárstva pri SOPK,
spoločnosť NATUR-PACK, a.s. a spoločnosť EKOS PLUS, s.r.o.
si Vás dovoľujú pozvať
na
odborný informačný seminár

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM
HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV A
AKTUÁLNE ZMENY

Seminár je zameraný na základné povinnosti podnikateľov vo vzťahu k obalom
a neobalovým výrobkom, ako aj k všeobecným povinnostiam pôvodcov odpadov.
V rámci seminára predstavíme aj plánované zmeny v 9. novele zákona o odpadoch.

7. jún 2019 – od 10:00 – cca 12:00
BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE

Elektronická prihláška
(Prihlasovací kód seminára: 190607)

Obsah seminára:
1.časť – Rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov a neobalových výrobkov
o rozšírená zodpovednosť výrobcov – všeobecný prehľad
o prehľad základných pojmov a povinností vzťahujúcich sa na oblasť obalov a neobalových
výrobkov, vrátane príkladov
o

zmeny v pripravovanej 9. novele zákona o odpadoch z pohľadu obalov a neobalových
výrobkov

o

informácia o pripravovanom zákone o zálohovaní jednorazových nápojových obalov

2. časť – Aktuálne a pripravované zmeny v Zákone o odpadoch
o aktuálne zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.1.2019
o pripravované zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.1.2020

Lektorky - špecialisti spoločnosti NATUR-PACK, a.s. a EKOS PLUS, s.r.o. :
Mgr. Mária Trošanová, NATUR – PACK, a.s
Mgr. Jana Ivanová, EKOS PLUS, s.r.o

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK

IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29
tel.: 02/48291 257
e-mail: jela.bielikova@sopk.sk

Záväzná prihláška
AKTUÁLNA LEGISLATÍVA V ODPADOVOM
HOSPODÁRSTVE Z POHĽADU PODNIKATEĽOV
A AKTUÁLNE ZMENY
Kód seminára:

190607

Dátum:

7.jún 2019, 10.00 hod.

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

Meno, titul: ..........................................................................................................................

Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................

Firma: .........................................................................Tel.č..................................................

Adresa, PSČ: ........................................................................................................................

IČO: .............................................................
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Ako dotknutá osoba týmto, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Zákon“), udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov, a to najmä na účel súvisiaci s mojou účasťou na podujatí Bratislavskej regionálnej
komory SOPK (ďalej len „Podujatie“), identifikácie mojej osoby v súvislosti so zvoleným Podujatím, zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti so zvoleným Podujatím,
vykonávania kontroly v súvislosti so zvoleným Podujatím, poskytnutia osobných údajov v súvislosti s realizáciou a/alebo propagáciou zvoleného Podujatia tretím stranám, (ďalej len
„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem prevádzkovateľovi, ktorým je Bratislavská regionálna komora SOPK (ďalej len „BRK
SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821 07 Bratislava, IČO: 30842654. Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený BRK SOPK, sa vzťahuje, za
predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba
rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28
Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Týmto zároveň udeľujem BRK SOPK aj súhlas na použitie mien, vyhotovenie a/alebo
použitie podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby, a to na rovnaký účel ako je účel
vymedzený v Súhlase so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov ako aj Súhlas je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho
kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu sopkrkbl@sopk.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu BRK SOPK. Zároveň súhlasím so zaradením mojej
elektronickej adresy do databázy BRK SOPK a so zasielaním informácií o aktivitách.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

