STROKOVNI SEMINAR
NOVA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
s praktičnimi rešitvami
torek, 24. april 2018, ob 9. uri
SPOT svetovanje Zasavje, OOZ Zagorje, Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje

Maja letos bo začela veljati nova evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR). Uredba bo
veljala za vsa podjetja in organizacije po vsem svetu, ki obdelujejo osebne podatke
državljanov EU. Cilj Splošne uredbe o varstvu podatkov je omogočiti prebivalcem nadzor
nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v
EU. To pa prinaša številne obveznosti za podjetja, podjetnike in druge poslovne subjekte.
Na njeno izvajanje se je vsekakor treba pravočasno pripraviti. Nadzorni organ ostaja
Informacijski pooblaščenec.
 kaj so osebni podatki, zakaj jih varujemo in kako se spreminja definicija osebnih
podatkov
 katere podatke o delavcih in kandidatih lahko zbiramo ter kako jih pravilno
uničiti
 kako po novem do veljavnega soglasja za obdelavo osebnih podatkov
 ali veste, da je po novem potrebna privolitev za pošiljanje personaliziranih esporočil
 kdaj podjetje potrebuje pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov
 katere ukrepe morate sprejeti za zavarovanje podatkov in jih zagotavljati
 kaj vse morate urediti, da se izognete plačilu visokih kazni – do 4 % letnega
prometa
 katere so dolžnosti in zahteve glede varovanja osebnih podatkov v mikro in malih
podjetjih
 kaj pomeni ocena učinka in kdaj jo je treba izvesti, kako je s pogodbeno obdelavo
osebnih podatkov
Uredba v ospredje postavlja odgovornost poslovnih subjektov povezano z varovanjem
osebnih podatkov ter določa nova pravila varstva osebnih podatkov, pred večji izziv bo
postavila tudi trženje. Da bi vam poenostavili delovanje uredbe v praksi, na SPOT
svetovanje Zasavje organiziramo strokovni seminar s praktičnimi rešitvami.
O predavateljici: Mellanie Grudniik, univ. dipl. prav., s pravosodnim izpitom in
dolgoletnimi izkušnjami na področju svetovanja podjetnikom na področju delovnega in
gospodarskega prava. Svetuje in predava na področju obdelave in varstva osebnih
podatkov.
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Seminar bo trajal 3-4 šolske ure.
Prijave sprejemamo na :
SPOT svetovanje Zasavje, Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje ob Savi
Na e-mail: sasa.pegan@ozs.si do petka 20.4.2018
V prijavo zapišite ime udeleženca, podjetje, iz katerega prihaja in telefonsko številko.
Udeležba na dogodku je brezplačna!
Prijave sprejemamo do 20.4.2018.
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