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Združenje občin Slovenije vabi na seminar

GDPR V PRAKSI
25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih
podatkov, nam vsem bolj poznana pod kratico GDPR. Ker Zakon o varstvu
osebnih podatkov še ni bil deležen potrebne novelacije, s katero bi navedeno
uredbo prenesli v slovenski pravni red, je s 25. 5. 2018 stopila v veljavo
uredba.

KJE?
Dvorana Državnega
sveta RS, Šubičeva
4, Ljubljana
KDAJ?
6.9. 2018 ob 10:00

Združenje občin Slovenije se že od meseca februarja trudi zagotoviti pomoč
občinam pri zagotavljanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.
Ker znotraj združenja žal nismo uspeli zagotoviti ustrezne pomoči, smo se
odločili, da za vas organiziramo izobraževanje, na katerem boste prejeli
ustrezne usmeritve in napotke kako postopati pri zagotovitvi pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov.
PROGRAM:
1. Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov:
 spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
 spremembe glede dolžnosti upravljavcev
 spremembe glede pravic posameznika
 spremembe glede iznosa podatkov
 novosti, ki bi jih/jih bo prinesel ZVOP 2
2. Nove določbe:
 presoje vplivov na zasebnost
 odgovorne osebe za osebne podatke
 sankcije
 pravica do pozabe
 pravica do prenosljivosti
 obveščanje o varnostnih incidentih itd.
3. Vpliv GDPR na poslovanje občin:
 veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina novih,
 kako zajeti vse prihodnje načine obdelav (segmentiranje obstoječih strank),
 kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe,
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pravica do omejitve obdelave,
pravica do prenosljivosti podatkov,
obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov,
pravica do ugovora, itd.,
kako izdelati evidence obdelav,
kako pripraviti pravilnik ozavarovanju zbirk osebnih podatkov...

4. Primeri iz prakse
5. Vprašanja udeležencev in razprava
Na izobraževanju vam bodo na vsa vprašanja odgovorili predstavniki Info hiše d.o.o., ki imajo na dolgoletne
izkušnje s področja varstva 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
V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije

