Vabilo na delavnico

»Splošna uredba EU o varstvu podatkov GDPR«
v četrtek, 24. maja 2018 | 10:00-14:00
Mariborska razvojna agencija
Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor (za Europarkom)

25. 5. 2018 se začne uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR - General Data Protection
Regulation), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov.
Skrajni čas je, da preverite, kako bo nova Uredba GDPR, ki se bo uporabljala za vsa mala in srednje
velika podjetja, ki kakorkoli zbirajo, hranijo ali uporabljajo osebne podatke, vplivala na vaše poslovanje.
Preverite obstoječe evidence, seznanite se z novimi izrazi in definicijami, preverite, ali potrebujete
pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, pridobite si zaupanje vaših strank in se izognite kaznim.
Program delavnice:
10.00 – 12.15 Novosti Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR:
•
•
•
•
•

Cilji in namen sprememb na ravni EU ter pomen Uredbe GDPR.
Spremembe temeljnih definicij in pojmov.
Nove obveznosti upravljavcev osebnih podatkov.
Novosti glede pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Sankcije in kazni za kršitev Uredbe GDPR

12.30 - 14.00
•
•
•
•
•

Praktična delavnica »Kako uredba GDPR vpliva na vaše poslovanje in kako se
pripraviti nanjo?«

Veljavnost obstoječih privolitev in kako pravilno formulirati izjavo o privolitvi po novi Uredbi GDRP.
Vzpostavitev zbirke osebnih podatkov.
Kdo je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) in kdo ga bo moral imenovati?
Prilagoditev pogodb s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov po novi Uredbi GDPR.
Načrt aktivnosti za zagotovitev skladnosti.

Delavnico bo izvedel mag. Marko Djinović, univ. dipl. prav., pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
na Gospodarski zbornici Slovenije (Data Protection Officer). Mag. Marko Djinović je tudi ekspertni
svetovalec nacionalnega odbora Mednarodne trgovinske zbornice za Slovenijo (ICC Slovenija). V letih
2012 – 2018 je bil direktor Pravne službe GZS. Ima obsežne izkušnje na področju gospodarskega in
korporacijskega prava, skladnosti poslovanja ter varstva osebnih in zaupnih podatkov.
Udeležba na dogodku je brezplačna! Število udeležencev je omejeno (prednost bodo imeli prvo
prijavljeni udeleženci).
Prosimo da nam potrdite vašo udeležbo na telefon (02) 333 1300 ali e-pošto natalija.bogdan@mra.si.
Vljudno vabljeni

Izvedba seminarja je sofinancirana v okviru projekta EXPEDIRE, ki je namenjen podjetjem, ki začenjajo s
svojim izvornim poslovanjem ali se želijo širiti na tuje trge. Podjetnikom nudi storitve delavnic in
seminarjev, poslovna srečanja z avstrijskimi podjetji in individualno pomoč pri navezovanju stikov.
Projekt delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg VA Slovenija-Avstrija 2014-2020.

