Vabimo vas na seminar

Najpogostejša vprašanja in
rešitve iz prakse v zvezi z
varstvom osebnih podatkov
in Uredbo GDPR
Četrtek, 17. januar 2019

Na seminarju bodo
podani odgovori na
vprašanja udeležencev.
Vprašanja lahko pred
seminarjem pošljete na
elektronski naslov
nebra@nebra.si.

z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana,

Predavateljici:

Dalmatinova 15, Ljubljana

Mojca PRELESNIK,
Informacijska pooblaščenka

Vesna LOŽAK POLANEC,
Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

Prijavnica na seminar | NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN
REŠITVE IZ PRAKSE, 17. januar 2019
Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

Četrtek, 17. januar 2019
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 170 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. SI56 3500 1000 1630 579 odprt pri BKS Bank AG, Ljubljana.
•
Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa
v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 12.30 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:

Najpogostejša vprašanja in
rešitve iz prakse v zvezi z
varstvom osebnih podatkov in
Uredbo GDPR

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.: SI56 3500 1000 1630 579
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 170 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Četrtek, 17. januar 2019, z začetkom ob 9. uri

Najpogostejša vprašanja in rešitve
iz prakse v zvezi z varstvom osebnih
podatkov in Uredbo GDPR
Vsebina seminarja
25. maja 2018 se je začela uporabljati Uredba
GDPR, ki je prinesla zaostritev na področju zbiranja,
hrambe in obdelave osebnih podatkov. Novosti, ki
jih je Uredba prinesla, so za podjetja in organizacije
pomenile kar nekaj dela in zahtevale določene
prilagoditve procesov ter dokumentacije, vezane
na obdelavo osebnih podatkov. Določene so korake
izvedle pravočasno in so že skladne z Uredbo GDPR,
nekaterim manjka še nekaj opravil, spet druge
čakajo na sprejem ZVOP-2 in potrebnih korakov še
niso izpeljale.
Podjetja in organizacije so že seznanjena s svojimi
obveznostmi, pri implementaciji novih pravil in
realizaciji načrtovanih ukrepov pa kljub temu naletijo
na določena vprašanja, dileme in nejasnosti, pri
reševanju katerih se je najbolje opreti ravno na
odgovore in rešitve iz prakse.

Z namenom predstavitve, kako izvesti tiste
najzahtevnejše korake, kako rešiti zapletenejša
vprašanja in kako implementacija GDPR poteka v
praksi smo pripravili praktični seminar, na katerem
bomo predstavili odgovore na najpogostejša
vprašanja, s katerimi se podjetja in organizacije
srečujejo pri izvedbi potrebnih korakov in
prilagoditvi procesov. Predstavljene bodo tudi
rešitve najpogostejših dilem upravljavcev in
obdelovalcev osebnih podatkov.

Predavateljici:
∙ Mojca PRELESNIK,
Informacijska pooblaščenka

∙ Vesna LOŽAK POLANEC,
Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen predstavnikom podjetij in
organizacij, ki obdelujejo osebne podatke oziroma
z njimi drugače upravljajo, odgovornim osebam za
varstvo osebnih podatkov in skrbnikom evidenc,
pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov,
vodjem, direktorjem in drugim osebam, odgovornim
za področje varstva osebnih podatkov v podjetjih in
organizacijah.

Program
Četrtek, 17. januar 2019, z začetkom ob 9. uri
9.00 – 10.00

Mojca PRELESNIK

•

• Pogosta vprašanja glede varstva osebnih podatkov
in Uredbe GDPR, s katerimi se srečuje Informacijski
pooblaščenec
• Priporočila in smernice Informacijskega
pooblaščenca

•

10.00 – 10.30 | Odmor
10.30 – 12.30

Vesna LOŽAK POLANEC
Odgovori na najpogostejša vprašanja z rešitvami iz
prakse:
• Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
Na kateri pravni podlagi lahko obdelujemo osebne
podatke?

•
•

Ali dejansko potrebujemo privolitve posameznikov za
obdelavo osebnih podatkov?
Predstavitev primerov obrazcev s privolitvami
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Kako izbrati pravo pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov – DPO?
Kako poteka izvajanje nalog in aktivnosti DPO v
praksi?
Akti po Uredbi GDPR, njihova vsebina in postopek
sprejema s praktičnimi primeri in rešitvami
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov – kaj mora
pravilnik vsebovati?
Politika zasebnosti z obvestilom o obdelavi osebnih
podatkov – kako jo napisati?
Pogodba o obdelavi osebnih podatkov in obveznosti
glede obdelovalcev osebnih podatkov
Evidence dejavnosti obdelave – vzpostavitev, vodenje
in posodabljanje evidenc
Kako v praksi izgleda postopek uveljavljanja pravic
posameznika?
Inšpekcijski postopek – kaj pričakovati?

Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.
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