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Nová služba pre predplatiteľov portálu – odborná odpoveď na vaše otázky.

Ako služba funguje?
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V júni 2020 sme pre predplatiteľov portálu Bezpečnosť v praxi spustili novú službu
BvP pohotovosť.

K prvému výročiu portálu vám ponúkame väčší komfort v poskytovaní informácií tak,
aby ste mali možnosť položiť priamo otázku, na ktorú potrebujete odpoveď.

Čo si pod BvP pohotovosť predstaviť?
Je to nová funkcia portálu, ktorá vám umožňuje poslať vašu konkrétnu otázku.

Aké otázky je možné posielať?
Môžete sa pýtať na základnú problematiku BOZP, ochrany pred požiarmi, ochrany
osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, odpadov a chemických látok v kontexte
bezpečnosti organizácie.

Ako otázku naformulovať?
Jednoznačne, presne a zrozumiteľne. Odporúča sa uviesť relevantné skutočnosti, ktoré sú potrebné k vypracovaniu odbornej
odpovede.

Kto vypracováva odpoveď?
Otázky vypracovávajú odborníci z nášho autorského tímu podľa zamerania otázky.

Ako mám otázku poslať?
Priestor pre zasielanie otázok nájdete v hornom MENU – BVP POHOTOVOSŤ.

Pre zadanie otázky je potrebné byť prihlásený a otázku vložiť priamo do aktívneho formulára nižšie v tejto voľbe alebo svoju otázku
môžete poslať na e-mailovú adresu listaren@bezpecnostvpraxi.sk. Pri zasielaní vašich otázok e-mailom uveďte aj svoje zákaznícke
číslo, adresu spoločnosti a IČO, aby bolo možné vašu otázku identifikovať ako otázku predplatiteľa portálu.

Kedy a akou formou dostanem odpoveď?
Odpoveď vám príde na váš e-mail štandardne do 21 dní (VIP do 10 dní).

Koľko otázok môžem poslať?
Máte nárok na písomné poradenstvo v rozsahu 12 otázok za 1 rok (VIP 15 otázok za 1 rok).

 

Prikladáme vám príklady už zodpovedaných otázok, ktoré sme publikovali na portáli ako Príklady z praxe. Úvod do situácie
a anonymizovaná otázka je v hornej časti, vypracovaná odborná odpoveď nižšie. Priložené sú aj odkazy na iné relevantné
informácie, ktoré by vás v súvislosti s danou témou mohli tiež zaujímať.

Organizačné opatrenia pre ochranu finančných tokov v organizácii
Pracovné podmienky zamestnanca vo veku nad 50 rokov
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/autor/redakcia-bezpecnost-v-praxi
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/pohotovost.htm
mailto:listaren@bezpecnostvpraxi.sk
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/organizacne-opatrenia-pre-ochranu-financnych-tokov-v-organizacii-aktbvp.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/pracovne-podmienky-zamestnanca-vo-veku-nad-50-rokov-aktbvp.htm


Zmeny v kamerových systémoch od 28. 1. 2020
Prenájom a dokumentácia ochrany pred požiarmi
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