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Spot svetovanje Zasavje
OOZ ZAGORJE OB SAVI
Cesta zmage 35 b

I4IO ZAGORJE OB SAVI

Datum: 5..1.2018

Ponudnikom delavnic-GDPR

ZADEVA: povpralcvanjc za izvedbo dclavnice

o

obvcznostih,

prinala uredba GDPR

ki jih

podjetnikonr

SpoStovani.

OOZ Zagoqe ob Savi za podjetnilko rodko SPOT sverovanje Zasavje za po jetnike
organizira izobrazevanje-delavnico na tenro novosti oz. obveznosti,

ki jih

podjetnikom

prinaia uredba o varstvu osebnih podatkov GDPR.
Delavnica naj bi potekala najmanj 2 solskih uri. izvedli bi

jo na sedezu Spor

svetovanje

Zasavje, Cesta zmage 35 b, v mesecu aprilu 2018.

Udele2ba

za

podjetnike

je

brezpladna, delavnica se bo izvedla

v okviru projekta )SPOT

rcgije 2018-2022<.
Na delavnici naj bi podjetniki dobili odgovore na naslednja vpraSanja:

.

kaj so osebni podatki. zakaj

jih

varujemo in kako se spreminja definicija osebnih

podatkov

.
r
r
e
.
r
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katere podatke o delavcih in kandidatih lahko zbiramo ter

kakojih pravilno unidiri

kako po novem do veljavnega soglasja za obdelavo osebnih podatkov
privolitev za poliljanje personaliziranih e-sporodil
kdaj podjetje potrebuje poobla5deno osebo za varovanje osebnih podatkov
katere ukrepe morate sprejeti za zavarovanje podatkov injih zagotavljati

kaj vse morate urediti, da se izognete platilu visokih kazni - do 4 Zo letnega prometa
katere so dolznosti in zahteve glede varovanja osebnih podatkov v mikro in malih
podjetjih

kaj pomeni ocena udinka in kdaj jo .ie treba izvesti, kako je s pogodbeno obdelavo
osebnih podatkov

ProieK Je.sotinanciran s pomocjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Minist.stva
za gospodarski razvoj in tohnologuo ter
SPIRIT Sloveniia. iavna agencra

seQrl

q

Seminar bo trajal J-4 Solske ure.

Prijave sprejemamo na :
SPOI'svetovanje Zasavje, Cesa zmagti 35 b, t4l0 Zagorje ob Savi
Na e-mail: sasa.oegan@ozs.si do petka 20.4.201 g
V prijavo zapi5ile ime udeleZenca, podjetje, iz katerega prihaja in telefonsko iteyilko.

Udeleiba na dosodku ie brezplalna!
Prijave sprejemamo do 20.1.2018,

