
VABILO  

 

Številka:  

Datum:  

 

Združenje občin Slovenije  

vabi na seminar 
 

 

NOVOSTI UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 
 

4. 5. 2016 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Splošna uredba 

o varstvu podatkov (GDPR),  ki se bo v vseh državah članicah EU pričela 

neposredno uporabljati  25. maja 2018. Za prilagoditev novim zahtevam je 

zelo malo časa, zato morate ključne korake za v praksi storiti že sedaj.  

Vsi ukrepi za varovanje zasebnosti, ki jih boste izvedli že  pred rokom 

začetka uporabe GDPR  bodo pomembno vplivali na zagotovitev 

skladnosti z novo zakonodajo ter znižanje tveganj za kršitev varstva 

osebnih podatkov.   

Da bi vse ključne stvari pravočasno uskladili z novimi pravili in izdelali 

učinkovit načrt za vse potrebne korake, ki jih zahteva GDPR, vas vabimo, 

da se nam pridružite na praktičnem seminarju, ki je namenjen 

predstavnikom občin. 

 

 

Komu je seminar namenjen? 

Seminar je namenjen tako vodstvenim delavcem kot drugim zaposlenim, 

ki ste odgovorni, da delo z osebnimi podatki poteka skladno z 

zakonodajo.  

 

Program seminarja: 

9.45 – 10.00 Prihod in registracija udeležencev 

10.0 – 11.30 Predstavitev Splošne uredbe o varstvu osebnih 

podatkov, Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka 

 novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - glavne 

spremembe v primerjavi z zdajšnjo zakonsko ureditvijo  

 katere so ključne nove določbe (kaj vse je osebni podatek in 

področja uporabe nove uredbe, pravne podlage za obdelavo 

osebnih podatkov, kaj in kdaj je potrebno izvesti presojo vplivov 

na zasebnost,  kdaj in zakaj imenovati pooblaščeno osebo za 

varstvo  podatkov, anonimizacija in psevdonimizacija podatkov,  

dolžnost obveščanja o varnostnih incidentih, )  

KJE?  

Sejna soba poslovne 

stavbe SMELT, 

Dunajska 160, 

Ljubljana 

 

KDAJ?  

12. 2018  od 10:00 

do 13:30 

 

PLAČILO SEMINARJA 

(vključuje osvežilne 

napitke, prigrizke, 

organizacijo in 

izvedbo seminarja) 

30€ za vse udeležence 

 



VABILO  

 

11.30 – 12.00 Odmor 

 

12.00 – 13.00 Praktična vpeljava Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, Renata Zatler, Dataofficer, 

d.o.o. 

 zakonitost in transparentnost  

 evidenca dejavnosti obdelave  

 organizacijski in tehnični ukrepi za varstvo 

 uveljavitev odgovornosti pogodbenih obdelovalcev 

 uveljavitev pravic posameznikov 

 odziv na kršitve varstva osebnih podatkov 

 pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

  

 

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo. Najkasneje dan pred izvedbo 

pa bomo posredovali tudi gradivo za seminar.  

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 
Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

