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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

VABILO NA DELAVNICO 
 

Novosti, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu 

osebnih podatkov (GDPR) 

v torek, 15. 5. 2018, ob 15.30 uri  

na UPI Ljudski univerzi Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6,  
3310 Žalec (predavalnica št. 6).  

 
 
25. maja 2018 se bo začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov – 
GDPR. Nadomestila bo nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v 
Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  Področje varstva osebnih 
podatkov bo tako enotno urejeno po celotni EU, vsaka država članica pa bo 
morala določena vprašanja vendarle urediti še z izvedbenimi akti.  
 
Uredba bo vplivala predvsem na podjetja s področja informacijskih tehnologij, 
računovodske servise, zasebne zdravstvene domove, spletne trgovine, trgovce, ki 
imajo klube zvestobe, banke, zavarovalnice, kadrovske agencije in druga podjetja, 
ne glede na njihovo velikost. Zato je zelo pomembno poznavanje uredbe, še 
posebno v najpomembnejših delih, saj bo posamezno podjetje kot upravljavec 
osebnih podatkov odgovorno na skladnost z uredbo. Osebni podatki pa se bodo 
lahko uporabljali izključno samo za namen, zaradi katerega so bili dani. 
 

Na delavnici bodo udeleženci dobili odgovore na vprašanja: 
 Katere so novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov? 
 Katere so glavne spremembe? 
 Kakšne so spremembe temeljnih definicij, obsega in načel? 
 Kakšne so spremembe vezane na dolžnosti upravljavcev? 
 Kakšne spremembe so glede pravic posameznika? 
 Kakšne so spremembe glede iznosa podatkov? 

 

Na delavnici bodo udeleženci izvedeli: 
 Nove določbe: 

 presoje vplivov na zasebnost, 

 odgovorne osebe za osebne podatke, 

 sankcije, 

 pravica do pozabe, 

 pravica do prenosljivosti, 

 obveščanje o varnostnih incidentih itd.. 
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Vpliv GDPR na naše poslovanje, npr. veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina 
novih, zlasti, kako zajeti vse prihodnje načine obdelav (segmentiranje obstoječih 
strank), kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe, pravica do omejitve 
obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, obvestilo nadzornemu organu o 
kršitvi varstva osebnih podatkov, pravica do ugovora, itd. 
 
Strokovni izvajalki: 
dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij 
javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica 
Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški 
pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s 
tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom 
do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti. 
 
mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno 
zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov 
(2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je 
magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge 
''Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije''. 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno 
prijavnico pošljite na e-naslov barbara.mesarec@ozs.si do ponedeljka, 14. 5. 2018 
oz. do zasedbe mest. 
 
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PRIJAVA NA DOGODEK 
SPOT svetovanje SAVINJSKA 

 
Delavnica: Novosti, ki jih prinaša Splošna uredba o varstvu 

osebnih podatkov (GDPR) 

 
Naziv podjetja: ______________________________________ 

 
Naslov podjetja:  _____________________________________ 

 
Davčna številka: _____________________ 
 
Ime in priimek udeleženca: ______________________________ 
 
Kontakt: gsm ________________       e-naslov _____________________ 
 
 

 Z oddajo prijave dovoljujem vpis v seznam udeležencev. 
 
Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov 
barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do ponedeljka, 14. 5. 2018 oz. do zasedbe 
mest. 
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