
 

 

 
 
 

Vabilo na seminar   

STE PRIPRAVLJENI NA NOVO EVROPSKO UREDBO 

O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV? 
 

ki bo potekal v četrtek, 9. novembra, ob 10. uri, v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja 
Koroška (1. nadstropje, prostor 9) v Slovenj Gradcu, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec.   

 
Na seminarju boste spoznali vse novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva 

osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo ter kako in do kdaj se moramo na njih pripraviti.  

 
Komu je seminar namenjen? 

 
Seminar je namenjen delodajalcem, direktorjem, 

podjetnikom, vodjem pravnih in kadrovskih služb 

ter kadrovikom, odgovornim osebam v podjetjih 

in javnemu sektorju, ki ima po novi uredbi 

dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo 

osebnih podatkov, varnostnim inženirjem ter 

vsem, ki se pri opravljanju svojega dela srečujejo 

z obdelovanjem osebnih podatkov. 

 
Predavateljici 

 
Dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica v Odvetniški družbi 

Pirc Musar, opravljala je funkcijo informacijske 

pooblaščenke (2009–2014). Je strokovnjakinja za 

področje varstva osebnih podatkov in predavateljica 

na številnih seminarjih in konferencah. Leta 2015 je 

doktorirala na Pravni fakulteti na Dunaju.  

Mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica v Odvetniški 

družbi Pirc Musar, je bila namestnica informacijske 

pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov 

(2009–2014). Leta 2008 je magistrirala na Pravni 

fakulteti v Ljubljani. 

 

 
 
 

 

Program seminarja 
 
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 
 
Nove določbe: 

 presoje vplivov na zasebnost 

 odgovorne osebe za osebne podatke 

 sankcije 

 pravica do pozabe 

 pravica do prenosljivosti 

 obveščanje o varnostnih incidentih itd. 
 
Kako se v organizaciji pripraviti na novosti Splošne 
uredbe?  

 veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina 
novih 

 kako zajeti vse prihodnje načine obdelav 
(segmentiranje obstoječih strank)  

 kodeksi ravnanja 

 uradna oseba za varstvo osebnih podatkov 

 njene pristojnosti in kdo jo mora imeti 

 pravica do omejitve obdelave  

 pravica do prenosljivosti podatkov  

 obvestilo nadzornemu organu o kršitvi 
varstva osebnih podatkov  

 pravica do ugovora itd. 

 

 

 
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 110,00 € (v 
ceno ni vključen DDV). Seminar bo trajal do 14. ure.  

KOTIZACIJA IN TRAJANJE 



 

 

 
 
 

Prijavnica na seminar 

STE PRIPRAVLJENI NA NOVO EVROPSKO UREDBO 

O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV? 
 
 
 
 
 
 

ali 
 

 
Ime in priimek:  

Delovno mesto:  

E-naslov:  

Telefon:  

 
Plačnik (podjetje/s. p./organizacija):   

Naslov plačnika:  

ID za DDV:  

E-naslov plačnika:  

 
 
 
 
 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA: 
 
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 110,00 EUR (v ceno ni vključen DDV). Kotizacijo poravnajte 
ob prijavi na TRR SI56 0131 2603 0723 503, najkasneje do 8. 11. 2017. Prijavnico nam pošljite na 
elektronski naslov janja.bartelj@mocis.si ali po pošti na naslov: MOCIS, Center za izobraževanje 
odraslih Slovenj Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec. Pisne odjave upoštevamo 2 delovna 
dneva pred izvedbo. V primeru nepravočasne odjave oziroma neudeležbe brez odjave zaračunamo 
100 % celotne kotizacije.  
  
 
 
 
 
Datum:                                                                      Žig:                                      Podpis odgovorne osebe: 
 
 

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec; 
 Davčna številka SI: 91051584, Matična številka: 1404512000, TRR: SI56 0131 2603 0723 503 

ELEKTRONSKA PRIJAVA NA SEMINAR 
PRPRIJAVA NA SEMINAR 

mailto:janja.bartelj@mocis.si
https://goo.gl/forms/HwM5F6PjsJojQ4c53
https://goo.gl/forms/HwM5F6PjsJojQ4c53

