» GDPR - PRESOJA UČINKOV NA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPIA) « od 5.4. do 26.4.2021

SPECIALNO E-USPOSABLJANJE
ZA VODJE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE, INFORMATIKE TER RAZVIJALCE NOVIH
PROGRAMSKIH REŠITEV
Vsaka organizacija, ki načrtuje uvedbo novih digitalnih rešitev (npr. spletne ali mobilne aplikacije, sisteme
inteligentne video analitike ipd.) pri katerih je predvidena obdelava osebnih podatkov, mora vzpostaviti
ustrezne mehanizme za ZAGOTAVLJANJE ZAHTEV SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
(GDPR). Pomembno orodje, ki nam je v pomoč pri zagotavljanju skladnosti, je PRESOJA UČINKOV NA
ZASEBNOST (DPIA), ki jo je treba izdelati v skladu z določili 35. člena GDPR.
Za pripravo DPIA je sicer odgovorna organizacija, ki je naročnik (upravljavec osebnih podatkov) vendar pri tem
intenzivno sodeluje z zunanjim izvajalci, razvijalci IT rešitev (obdelovalci osebnih podatkov). Zato je pomembno, da
vsi akterji, ki so vključeni v razvojne projekte digitalizacije, poznajo zahteve zakonodaje o varstvu osebnih podatkov
(GDPR in ZVOP-1) ter Presoje učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA).
Za vodje projektov digitalizacije, naročnike programskih rešitev, informatike in pooblaščene osebe za
varstvo osebnih podatkov (DPO), smo pripravili specializirano e-usposabljanje, ki poteka v dveh sklopih in sicer
prvi sklop vsebuje dva vsebinska modula, ki sta dostopna preko interaktivne e-učilnice, drugi sklop a vsebuje
praktično predstavitev izdelave DPIA na primerih iz prakse pri uvajanju digitalnih rešitev v praksi in sicer preko
udeležbe na webinarju.

Zakaj je e-učilnica najbolj primeren način usposabljanja?
✓

Ker je enostavno dostopna preko spleta, kjerkoli in kadarkoli (24/7),

✓

ker vsebuje konkretna – praktična navodila in pravila za zagotavljanje varstva, skladnosti z
zakonodajo in varno obdelave podatkov,

✓

ker so avtorji vsebine e-učilnice priznani strokovnjaki s področja varstva osebnih podatkov in
informacijske varnosti, med drugim mag. Renata Zatler (Dataofficer) in mag. Andrej Tomšič (IP)

✓

ker je enostavna za uporabo, zanimiva in interaktivna,

✓

ker omogoča, da zaposleni pridobijo dokazilo o usposobljenosti (izpis potrdila).

Vsebina:
e-učilnica (od 5.4. do 26. 4.2021):
✓ I. poglavje: Osnove varstva osebnih podatkov (GDPR in nacionalna zakonodaja)
✓

II. poglavje: Pravice posameznika

✓

III. poglavje: Presoja učinkov na zasebnost (DPIA)

Webinar: dne 23.4.2021 od 9.30 do 11.30:
✓

Praktična predstavitev izdelave DPIA na primerih izvedbe projektov novih digitalnih rešitev

Okvirni čas usposabljanja:
-

E-učilnica: 3 do 4 ure

-

Webinar: 2 uri

Način izvedbe:
1.

Organizacija naroči e-usposabljanje za zaposlene pri podjetju Dataofficer d.o.o., na e-naslov:
info@dataofficer.si. Poleg naročila za izvedbo, posreduje seznam zaposlenih, ki jih želi vključiti v eusposabljanje z njihovimi imeni in elektronskimi naslovi. V usposabljanje se vključijo vsi, ki obdelujejo
osebne podatke.

2.

Dataofficer d.o.o. posameznemu zaposlenemu dodeli uporabniško ime in geslo za uporabo
SMARTDPO e-učilnice.

3.

E-učilnica je za udeležence »odprta« oziroma se lahko uporablja od 5.4. do 26.4. 2021. Kadarkoli v
tem obdobju (lahko pa tudi večkrat) posameznik predela gradivo in pridobi Potrdilo o opravljenem
usposabljanju.

4.

Vsak udeleženec ima tudi možnost, da se udeleži specialnega webinarja, na katerem bo svetovalka
in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov mag. Renata Zatler, udeležencem seminajra
predstavila praktične primere izdelave DPIA.

Rok za prijavo:
Prijave posredujete do 30.3. 2021 na elektronski naslov info@dataofficer.si ali nas pokličite na št. 041 314-400.

Cena na osebo: 120,00 EUR
Drugi in vsak naslednji posameznik iz iste organizacije pridobi 30 odstotni popust.
Organizacija, ki prijavi na usposabljanje 20 ali več zaposlenih, pridobi 40 odstotni popust.
Opomba: Navedenim cenam je treba prišteti še pripadajoči DDV.

Direktorica:
Mag. Renata Zatler, CIPP/E

Člani IAPP: več o certifikatu na: https://iapp.org/certify/cippe/ .
Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale o MŠ: 8048291000 o ID za DDV: SI55700039
+386 41 325 479/+386 41 921 762 / info@dataofficer.si / www.dataofficer.si

