Ljubljana, april 2018

ZADEVA:

Ponudba za izvedbo nujnih opravil za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu
podatkov (GDPR)

Spoštovani,
Nova ureditev na področju varstva osebnih podatkov (GDPR uredba) prinaša temeljito zaostrovanje področja zbiranja, hrambe in
obdelave osebnih podatkov. Podjetja, zavodi in druge organizacije – upravljavci ter obdelovalci osebnih podatkov, morajo
preveriti, ali je njihovo poslovanje skladno z novimi predpisi ter do konca maja 2018 prilagoditi procese in pravila novim zahtevam.
Zagotavljanje skladnosti poslovanja in delovanja podjetja oz. organizacije z zahtevami GDPR uredbe je obsežen proces, zato vam
ponujamo celovito podporo pri implementaciji zahtev, in sicer izvedemo naslednje aktivnosti:
1.

2.
3.

4.

Analiza stanja (GAP analiza)
 Ugotovitev obsega in vrst osebnih podatkov
 Preverjanje podlag za obdelavo osebnih podatkov
 Pregled obstoječih internih aktov, evidenc in pogodb
 Preverjanje obveznosti imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (“DPO”)
Izdelava akcijskega načrta za uskladitev z Uredbo GDPR
Izvedbene aktivnosti
 Priprava ali posodobitev aktov
o Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dopolnjenimi pravno – organizacijskimi in tehnično varnostnimi
ukrepi, postopki zagotavljanja pravic posameznikov, postopki predvidenega ukrepanja v primeru kršitev
o Evidenc z vsebinami, ki jih zahteva uredba
o Pogodbe z obdelovalci z vsebinami, ki jih zahteva uredba (posodobitev pogodb oz. priprava aneksov k
pogodbam z zunanjimi obdelovalci)
o Obrazcev privolitev glede na vsebine, ki jih zahteva uredba
 Izvedba postopka izbire in priprava sklepa o imenovanju DPO, če je ta potreben
 Izdelava oziroma podpora pri izvedbi ocen učinkov s predlogom za IT rešitve, če so te potrebne
 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Spremljanje in preverjanje stanja

S pomočjo strokovnjakov in v sodelovanju z vašimi strokovnimi službami nudimo celovito podporo pri pregledu in konkretni uskladitvi
glede obdelave osebnih podatkov (glede privolitev, pogodb, pravilnikov, določitev rokov hrambe, opredelitev sodelovanja z
zunanjimi sodelavci, posebnosti, ki veljajo za povezane družbe in skupne upravljavce, obveščanje informacijskega pooblaščenca…).
Za izvedbo nujnih akivnosti je na voljo le še malo časa, zaradi česar predlagamo dogovor za srečanje, na podlagi ugotovitev o potrebni
vsebini in glede na potrebne priprave na prilagoditev po Uredbi pa lahko nato pripravimo ponudbo, uskladimo posamezne izvedbene
naloge ter uskladimo tudi stroškovni vidik.
V primeru, da vas sodelovanje z nami zanima in v primeru dodatnih vprašanj, nas lahko kontaktirate na: nebra@nebra.si; ter na
telefonskih številkah 01 300 00 60 ali 031 662 193 (kontaktni osebi: Vesna Ložak, Branka Neffat).
S spoštovanjem,
Branka Neffat,univ.dipl. prav.
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