NAČIN IZVEDBE

Izobraževanje je na voljo v paketu za vse zaposlene, ki v organizaciji
ravnajo z osebnimi podatki. Izobraževanje naroči odgovorna oseba.
Vsak udeleženec prejme dostop do portala, kjer lahko samostojno
predela e-gradivo in opravi zaključno testiranje.
Po zaključku usposabljanja in uspešno opravljenem testu prejme
organizacija Poročilo o izvedbi usposabljanja za zaposlene v skladu z
zahtevami GDPR. Tako organizacija zagotovi izpolnjevanje enega izmed
elementov za doseganje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

24/7

Spletna učilnica
+ samostojno
izobraževanje
+ KONČNO
na voljo za vse
sodelavce!

Cena: 48,00 EUR + DDV na udeleženca
*Organizacijam z več kot 50 udeleženci pripada količinski popust

Za podrobnejše informacije o izvedbi in ceni smo vam vedno na voljo!
Pišite nam na info@dataofficer.si, nas pokličite na 041 31 44 00 ali
obiščite naše spletno mesto www.dataofficer.si/e-usposabljanje/ .
O PODJETJU DATAOFFICER d.o.o.:

Družba zagotavlja na trgu sledeče storitve, vezane na pravico do zasebnosti
(varovanje osebnih podatkov) in ali pravico vedeti (dostop do informacij
javnega značaja):
•S
 vetovanje na področju izvajanja zakonodaje o varstvu osebnih podatkov
•U
 sposabljanja za vodje in zaposlene
• Vodenje projektov in druge oblike strokovne pomoči za uskladitev poslovanja z
GDPR in nacionalno zakonodajo
• Storitve izvajanja DPO - pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
• Svetovanje na področju informacijske varnosti in dostopa do informacij javnega
značaja (ZDIJZ) za subjekte javnega sektorja
Družbo vodita Jerneja Merva, univ. dipl. prav., CIPP/E, in mag. Renata Zatler,
CIPP/E. Obe sta certificirani pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov,
specialistki, svetovalki in predavateljici s področja varstva osebnih podatkov in
informacij javnega značaja, ter nosilki mednarodnega certifikata CIPP/E .
Mednarodni certifikat CIPP/E dokazuje, da ima oseba, ki je certifikat pridobila,
znanja in kompetence s področja varstva osebnih podatkov v skladu z
najnovejšo evropsko zakonodajo (GDPR) in tako zagotavlja kompetentnega in
uspešnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov ter strokovnjaka s področja
varovanja osebnih podatkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pravila, dobre prakse in metode za varovanje osebnih podatkov
in skladnost z GDPR, ki jih mora poznati vsak zaposleni

BI OBISK SEMINARJA PREVEČ ZMOTIL VAŠ DELOVNI
RITEM ALI UČINKOVITOST VAŠIH SODELAVCEV?
Naša nova spletna učilnica SMARTDPO vam omogoča
izobraževanje takrat, ko imate čas, in tam, kjer se trenutno
nahajate, s pomočjo nazornih video gradiv (skupno 2 uri) in s
sprotnimi ponovljivimi preizkusi znanja.
Stroški takega izobraževanja so bistveno nižji!

IZOBRAŽEVALNI MODULI SO PRILAGOJENI
ZA RAZLIČNE SKUPINE:

• za zaposlene v državni upravi in javnem sektorju
• za zaposlene na občinah
• za zaposlene v zasebnih podjetjih.

Zaposleni v organizacijah po uspešnem preizkusu znanja pridobijo
dokazilo o usposobljenosti, organizacija pa Poročilo o izvedenem
usposabljanju za izkazovanje skladnosti poslovanja z GDPR.

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

Pravila varstva in metode varovanja osebnih podatkov boste spoznali
z nazornimi razlagami in praktičnimi primeri. Izobraževanje obsega
sledeče module:
• Varstvo osebnih podatkov v skladu z GDPR in Zakonom o varstvu
osebnih podatkov
• Odgovorna in varna obdelava osebnih podatkov
• Osnove informacijske varnosti, ki jih mora poznati vsak zaposleni.
• Zaključno testiranje

ZAHTEVE GDPR

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih
oseb (strank, pacientov, občanov…) mora vzpostaviti ustrezne
mehanizme za varstvo le-teh in dokazovanje skladnost z GDPR in
nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v praksi.
Vendar pa - samo sprejem notranjih aktov ni dovolj! GDPR zahteva
aktivni in kontinuiran pristop, s katerimi lahko dokažete skladnost v
praksi (24.in 32. člen GDPR).
Med drugim to izkazujete tudi z rednim usposabljanjem zaposlenih.

NAJBOLJŠA OBRAMBA PRED KRŠITVAMI

Uporabite pristop SMARTDPO in poskrbite, da bodo z osebnimi
podatki odgovorno ravnali prav vsi zaposleni v vaši organizaciji.
Le tako bo vaša obramba za zagotavljanje varnosti pred kršitvami
dovolj močna.

PREDNOSTI SPLETNE UČILNICE SMARTDPO
Specializirana za različne ciljne skupine
Izberite med tremi specialnimi e-učilnicami (- državna uprava in javni
sektor, občine, zasebna podjetja).
Prilagojenost realnim potrebam
Vsebuje praktična navodila za zagotavljanje varstva in odgovore na
prosta vprašanja iz prakse.
Usklajena z evropsko zakonodajo GDPR
Vsebina je usklajena z novo evropsko zakonodajo GPDR in pravili
nacionalne zakonodaje.
Avtorji so vrhunski strokovnjaki
Vsebino učilnice so pripravili priznani strokovnjaki s področja varstva
osebnih podatkov (mag. Renata Zatler, mag. Andrej Tomšič, …).
Osnove informacijske varnosti
Zajeta so tudi osnovna pravila s področja informacijske varnosti, ki jih
morajo poznati vsi zaposleni.
Prilagodljiva za uporabo
Izobražujete se lahko kadarkoli (24/7) in kjerkoli, preko spletnega
brskalnika.
Učinkovito utrjevanje
Med učenjem lahko večkrat preverite, kako napredujete.
Bogato znanje na kompakten način
Skupno trajanje interaktivnega učenja s primeri in vmesnimi preverjanji
traja 2 uri, končni preizkus znanja pa traja 30 minut.
Omogoča pridobitev dokazila
Zaposleni pridobijo ob uspešno opravljenem preizkusu dokazilo o
usposobljenosti za delo z osebnimi podatki. Organizacija pridobi
Poročilo o izvedenem usposabljanju z namenom dokazovanja
skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen). Tako lahko izkaže
zagotovitev enega izmed elementov za doseganje skladnosti
poslovanja z GDPR.

