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Vabimo vas na seminar

VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV PO NOVEM

Uredba GDPR in Zakon o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-2) v praksi
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Primož GOVEKAR,
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Ascaldera, d.o.o.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava
program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje
pooblaščenih revizorjev – oznaka B.
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Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO NOVEM
INFORMACIJSKA VARNOST
POSLOVNA SKRIVNOST

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 189 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 15. ure, 7 šolskih ur

1. ime in priimek
e-pošta
2. ime in priimek
e-pošta
3. ime in priimek
e-pošta

PLAČNIK
Ime plačnika
Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):
ne

ID za DDV plačnika:

TRR za e račun:

Telefon:

Faks:

SPLETNE PRIJAVE: www.nebra.si/izobrazevanja

e-pošta plačnika:
Datum:

Domen NEFFAT LL.M. (Heidelberg),

Torek, 9. junij 2020
City hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

da

Novi Zakon o poslovni
skrivnosti (ZPosS)

Predavatelji:

Torek, 9. junij 2020

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)

POSLOVNA
SKRIVNOST

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 189 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.
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Torek, 9. junij 2020, z začetkom ob 9. uri

Mojca PRELESNIK,
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Primož GOVEKAR,

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.
V času od pričetka uporabe Uredbe so podjetja in
organizacije nestrpno pričakovale sprejem Zakona o
varstvu podatkov (ZVOP-2), ki Uredbo dopolnjuje,
ureja določena vprašanja, ki z Uredbo niso urejena,
zlasti pa Informacijskemu pooblaščencu kot
nadzornemu organu omogoča izrek glob, kar je za
podjetja in organizacije najbolj zaskrbljujoče.
Predstavljeno bo tudi vprašanje varstva osebnih
podatkov z vidika informacijske varnosti, zlasti

Informacijska pooblaščenka
Ascaldera, d.o.o.

Domen NEFFAT LL.M. (Heidelberg),
Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

kateri so tisti postopki in IT orodja, ki so pomembna
za zagotavljanje zahtev glede informacijske varnosti
ter drugi informacijski ukrepi, namenjeni varovanju
podatkov, ter kako naloge pooblaščene osebe za
varstvo osebnih podatkov, za razliko od pravnika,
izvaja strokovnjak s področja IT.
Poslovna skrivnost je po stališču Ustavnega sodišča
Republike Slovenije varovana ustavna dobrina. Na
seminarju bo predstavljena novost na področju
varstva poslovne skrivnosti v pravdnem postopku,
kjer bodo predvsem predstavljeni ukrepi, ki jih
sodišče lahko sprejme za njeno zavarovanje. V okviru
tega bo predstavljeno razmerje med Zakonom o
pravdnem postopku in Zakonom o poslovni skrivnosti,
ki je v slovenskem pravnem redu novost. Prav tako
se bo na seminarju obravnavalo varstvo poslovne
skrivnosti v postopkih javnega naročanja in v
postopkih dostopa do informacij javnega značaja.

Program | 7 šolskih ur

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,
odločevalcem na IT področju v organizacijah,
podjetjem, ki razvijajo IT rešitve za obdelavo osebnih
podatkov, vodjem, direktorjem in drugim osebam,
odgovornim za področje varstva osebnih podatkov v
podjetjih in organizacijah.
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9.00 – 11.00

11.30 – 13.00

13.15 – 15.00
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POSLOVNA SKRIVNOST

Uredba GDPR in novi Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-2) v praksi
• Kaj za prakso Informacijskega pooblaščenca
in prakso upravljavcev zbirk osebnih podatkov
pomeni neposredna uporaba GDPR in odsotnost
novega ZVOP-2
• Najpogostejša vprašanja in težave upravljavcev
zbirk osebnih podatkov v praksi od začetka
veljavnosti GDPR
• Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov po
GDPR in ključne razlike od ZVOP-1
• Kdo je upravljavec, kdo obdelovalec in kdo skupni
upravljavec zbirk osebnih podatkov
• Videonadzor kot specifična vrsta obdelave osebnih
podatkov po pravnih podlagah GDPR
• Katere pravice mora upravljavec zagotavljati
posamezniku v zvezi z obdelavo njegovih osebnih
podatkov
• Kdaj mora upravljavec narediti presojo vplivov na
zasebnost in kdaj se posvetovati z Informacijskim
pooblaščencem
• Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca RS v
inšpekcijskem postopku
• Ukrepi in globe v primeru ugotovljenih kršitev

• Zagotavljanje zahtev glede informacijske varnosti
• Obvezni postopki in IT orodja ter drugi
informacijski ukrepi, namenjeni varovanju
podatkov
• Dostop do sistemov – avtentifikacija in avtorizacija
uporabnikov ter sledljivost dostopa do osebnih
podatkov (zagotavljanje revizijske sledi)
• GDPR, sistem upravljanja informacijske varnosti
(ISO 27001)
• Kako na izvajanje nalog DPO gleda strokovnjak s
področja informacijske varnosti

13.00 – 13.15 | Odmor

11.00 – 11.30 | Odmor
Na seminarju bodo možna dodatna vprašanja udeležencev in razprava.

Novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS)
• Poslovna skrivnost kot ustavna kategorija
• Ureditev poslovne skrivnosti po ZPosS
• Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku
pred uveljavitvijo novele ZPP–E
• Novosti v noveli ZPP–E in njeno razmerje z ZPosS
• Ukrepi za varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem
postopku
• Varstvo poslovne skrivnosti v postopkih javnega
naročanja
• Varstvo poslovne skrivnosti v postopkih dostopa
do informacij javnega značaja
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Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:

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 189 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.
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od 9. do 15. ure, 7 šolskih ur
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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.
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Transakcijski račun št.: SI56 3500 1000 1630 579
Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 189 EUR in DDV
po stopnji 22 %.
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

