Vabimo vas na seminar

Aktualna vprašanja
na temo varstva
osebnih podatkov

PRIČETEK UPORABE UREDBE GDPR

Torek, 22. maj 2018
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,
Dalmatinova 15, Ljubljana

Predavateljici:
Polona ČUFER KLEP, Deloitte svetovanje d.o.o.
Vesna LOŽAK, Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

Prijavnica na seminar | AKTUALNA VPRAŠANJA NA TEMO
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PRIČETEK UPORABE UREDBE GDPR

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Torek, 22. maj 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

ime in priimek
e-pošta

Prijava in odjava
•
Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico.
Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po
opravljeni storitvi bomo poslali račun.
•
Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo
v celoti.
Kotizacija in plačilo
•
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 180 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
•
Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev
možen popust.
Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in
•
postrežbo v času seminarja.
•
Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 13.30 ure

ime in priimek
e-pošta
ime in priimek
e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

da

ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

e-pošta plačnika:
Datum:

Aktualna vprašanja na temo
varstva osebnih podatkov

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov (ustrezno označiti)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o.
kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti ali
telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile
prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv.
Strinjam se, da lahko družba Nebra d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje tudi za namene trženja ter me
po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja delovanja družbe.
S svojim podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki kot so pravica,
da soglasje kadarkoli prekličem, pravica pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se name nanašajo, pravica do popravka in izbrisa
osebnih podatkov ter do omejitve obdelave, pravica do ugovora in pravica vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 180 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Torek, 22. maj 2018, z začetkom ob 9. uri

Aktualna vprašanja na temo
varstva osebnih podatkov
PRIČETEK UPORABE UREDBE GDPR
Vsebina seminarja
25. maja 2018 se začne uporabljati Splošna uredba o
varstvu podatkov (Uredba GDPR), ki prinaša pomembne
novosti. Strožje so zahteve glede obveznosti obveščanja
posameznikov o podatkih, ki se obdelujejo, zahteve
glede podlag za obdelavo podatkov in namenov
obdelave, glede vsebine internih pravil o varovanju
podatkov z namenom dokazovanja skladnosti z Uredbo
GDPR, ukrepov za učinkovit nadzor, in druge.
Pripravili smo praktični seminar, na katerem vam bomo
predstavili, kateri so ključni koraki, ki jih je treba izvesti
za skladnost z Uredbo GDPR, če jih doslej še niste uspeli,
in na kaj ob začetku uporabe Uredbe GDPR podjetja in
organizacije ne smejo pozabiti, vključno z določitvijo
vsebine načrta aktivnosti v prihajajočih mesecih.
Predstavljeni bodo konkretni napotki za nujno
posodobitev procesov in internih pravil, za pripravo
notranjih aktov, pravilnika o varovanju osebnih podatkov,

evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov, privolitev
ter drugih potrebnih ukrepov. Odgovorili bomo na
najpogostejša vprašanja, s katerimi se podjetja in
organizacije z vidika uskladitve z GDPR srečujejo v praksi,
s konkretnimi primeri dobrih rešitev, ki so se pokazale v
času priprav na uveljavitev Uredbe. Predstavljeni bodo
tudi napotki, kaj pričakovati in kako ravnati v primeru
izvedbe nadzora s strani Informacijskega pooblaščenca
po začetku uporabe Uredbe GDPR.

Komu je seminar namenjen?

Predavateljici:
∙ Polona ČUFER KLEP,
Deloitte svetovanje d.o.o.

∙ Vesna LOŽAK,

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

Seminar je namenjen direktorjem organizacij v javnem
sektorju, direktorjem v gospodarskih družbah,
podjetnikom, predstavnikom javnih zavodov, odgovornim
osebam za varstvo osebnih podatkov, odgovornim osebam
za skladnost poslovanja, vodjem informatike (CIO), vodjem
kadrovskih služb, vodjem pravnih služb in pooblaščenim
osebam za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Program
Torek, 22. maj 2018, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 11.00

11.30 – 13.30

Polona ČUFER KLEP

Vesna LOŽAK

• Kako spremljati skladnost podjetja po GDPR?
• Katera področja so ključna?
• Kaj naj vsebuje načrt aktivnosti v prihajajočih
mesecih?
• Kako lahko upravljavec dokaže spoštovanje
načela odgovornosti?
• Ali je potrebno imenovati pooblaščeno osebo
za varstvo osebnih podatkov?
• Kako pripraviti evidence dejavnosti obdelave
osebnih podatkov?
• Kako se lotiti izdelave ocene učinkov?
• Kako naj izgleda nova privolitev?

• Katere pravne dokumente je potrebno izdelati z
vidika zahtev Uredbe GDPR
• Predstavitev konkretnih primerov vsebine aktov:
• Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
• Obvestilo o ugotovljeni kršitvi varstva osebnih
podatkov,
• Izjave o zasebnosti in druge izjave,
• Zahteva za uveljavitev pravic posameznika
• Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo
osebnih podatkov
• Kako v primeru obiska Informacijskega
pooblaščenca po 25. maju dokazati skladnost z
zahtevami Uredbe GDPR?

11.00 – 11.30 | ODMOR

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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