Vabimo na SPLETNI SEMINAR
KDAJ

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
ZA KRŠITVE DOLOČB GDPR

TOREK, 25. JANUAR 2022,
OD 9.00 DO 10.30

PREDAVATELJICA

Meta BEVC, univ. dipl. prav.,
Poslovno in pravno svetovanje,
Meta Bevc, s.p.
Meta Bevc se je, po zaključeni pravni
fakulteti v Ljubljani, leta 2013
zaposlila v odvetniški pisarni, kjer se
je večinoma ukvarjala s civilnim
pravom ter gospodarskimi pravdami.
Nekaj mesecev je delala tudi na
Višjem sodišču v Ljubljani. PDI je z
najvišjimi ocenami opravila v letu
2017, nato pa se je ponovno
zaposlila v odvetniški pisarni v
Ljubljani, kjer se je bolj intenzivno
začela ukvarjati tudi s področjem
varstva osebnih podatkov. Trenutno
zaključuje podiplomski študij (LL.M.)
na King's College London, kjer je v
okviru priprave magistrske naloge
preučevala novejšo sodno prakso
glede odškodnin na področju varstva
osebnih podatkov v Veliki Britaniji in
v državah članicah EU.

Kršitve GDPR imajo lahko za posledico tudi odškodninsko odgovornost
upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov, pri čemer so oškodovanci
posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki. Tega tveganja se v praksi
podjetja zavedajo manj kot tveganja, da bodo morala v primeru kršitve plačati
globo za prekršek. Vendar pa se sodna praksa na tem področju intenzivno razvija
v smeri, ki kaže, da odškodnin kot posledic kršitev varstva osebnih podatkov ne
smemo prezreti.
Seminar bo obravnaval osnove pravne ureditve odškodnin po našem pravu ter
se osredotočil na predpostavke odškodninske odgovornosti, ki morajo biti
izpolnjene, da bi bil zahtevek za plačilo denarne odškodnine zaradi kršitve
varstva osebnih podatkov lahko utemeljen. Razložena bo razlika med
premoženjsko in nepremoženjsko škodo in predstavljena problematika
dokazovanja obstoja nepremoženjske škode v sodnih postopkih. Osrednji del
seminarja bo obravnaval sodno prakso glede odškodninskih zahtevkov za kršitve
GDPR v drugih evropskih državah, ter izpeljavo predvidenih izidov sodnega
postopka v podobnih primerih v slovenskem pravnem redu. V zadnjem delu
seminarja bodo predstavljeni praktični napotki, kako čim bolj zmanjšati tveganje
odškodninskih zahtevkov, ter kako postopati v primeru, ko je zahtevek že podan.

PROGRAM

KOTIZACIJA
120 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba
spletnega seminarja v živo, gradivo v
elektronski obliki in odgovori na
konkretna vprašanja udeležencev, ki
bodo posredovana pred seminarjem
ali postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja
ali na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili
račun po opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na
e-naslov nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.

Miklošičeva 18, Ljubljana

1.





Teoretični uvod:
Pravna podlaga za odškodninsko odgovornost zaradi kršitev GDPR
Predpostavke odškodninske odgovornosti
Razlika med premoženjsko in nepremoženjsko škodo ter težave pri
dokazovanju obstoja slednje
Solidarna odgovornost upravljavcev in obdelovalcev

2. Sodna praksa
 Predstavitev primerov iz sodne prakse Velike Britanije, Nemčije in
Avstrije
 Izpeljava predvidenih izidov sodnega postopka pred slovenskim
sodiščem
 Pomembnost pravne ureditve kolektivnih tožb za tovrstne zahtevke
 Predlog SEU za sprejetje predhodne odločbe
3. Praktični napotki
 Kako naj podjetje postopa, da prepreči morebitne odškodninske
zahtevke
 Kako naj podjetje ravna, če prejme odškodninski zahtevek
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