
  
 

GDPR IN OCENA UČINKA DIGITALIZACIJE 
NA VARSTVO PODATKOV - DPIA  

 
Mag. Andrej Tomšič (namestnik IP) in mag. Renata Zatler (Dataofficer) 

  

SPECIALNO USPOSABLJANJE ZA VODJE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE, INFORMATIKE TER DRUGE 

OBDELOVALCE - RAZVIJALCE NOVIH PROGRAMSKIH REŠITEV 

  

Vsaka organizacija, ki načrtuje uvedbo novih digitalnih rešitev (kot so spletne in mobilne aplikacije, sistemi inteligentne 

videoanalitike in druge podobne IT rešitve), pri katerih je predvidena obdelava osebnih podatkov, mora vzpostaviti 

ustrezne mehanizme za zagotavljanje varnosti in izpolnitev zahtev, ki jih določa splošna uredba o varstvu osebnih 

podatkov. Že v fazi načrtovanja projekta in izvajanju aktivnosti na strani zunanjega izvajalca (obdelovalca) je potrebno 

pristopiti k izdelavi presoje učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov - DPIA. Več o tem je zapisano tudi v mnenju 

Informacijskega pooblaščenca (avtor sopredavatelj mag. Andrej Tomšič).  

 

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 osnovna pravila varstva osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1) ter znajo 

izdelati Presojo učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA).  

  

CILJNA SKUPINA:  

Usposabljanje je primerno za vodje projektov digitalizacije, naročnike programskih rešitev, informatike in pooblaščene 

osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO).  

  

PROGRAM USPOSABLJANJA:  

Usposabljanje poteka preko interaktivne SMARTDPO e-učilnice. Avtorja gradiva sta mag. Andrej Tomšič (namestnik 

Informacijske pooblaščenke) in mag. Renata Zatler (Dataofficer) 

  

VSEBINA: 

• Osnove varstva osebnih podatkov (GDPR in nacionalna zakonodaja) 

• Definicije in načela obdelave osebnih podatkov 

• Pravne podlage za obdelavo  

• Pravice posameznikov  

• Odgovornost upravljavca / obdelovalca  

• Zavarovanje osebnih podatkov  

• Ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) – v katerih primerih jo izdelamo, kako, kdo je 

odgovoren, vloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov…- primeri iz prakse!  

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3194.
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3194.
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3194.
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3194.


• Posnetek webinarja – predavanje mag. Renate Zatler DPIA v praksi – razvoj mobilne aplikacije za občane.  

  
TRAJANJE USPOSABLJANJA: 

3 do 4 ure (odvisno od posameznika)  

  
NAČIN IZVEDBE:  

• Organizacija prijavi zaposlene na usposabljanje (registracija e-učilnice in udeležba zaposlenih) pri podjetju 

Dataofficer d.o.o., na e-naslov: info@dataofficer.si. Poleg naročila za izvedbo posreduje seznam zaposlenih, ki jih 

želi vključiti v e-usposabljanje z njihovimi imeni in elektronskimi naslovi.  

 

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

učilnice. Vsak zaposleni s svojim uporabniškim imenom in geslom dostopa do e-učilnice doma ali v službi, preko 

spleta (24/7).  

 

• E-učilnica je za udeležence odprta vsak mesec, predvidoma od 10. do 30. (z možnostjo posebnega dogovora). 

Kadarkoli v tem obdobju (lahko pa tudi večkrat) posameznik predela gradivo in po končanem usposabljanju 

pridobi Potrdilo o opravljenem usposabljanju. Preko e-učilnice ali na elektronski naslov info@dataofficer.si lahko 

udeleženci lahko postavijo vprašanja, na katera bo odgovorila mag. Renata Zatler.  

  

 

                           Direktorica:  

                Mag. Renata Zatler, CIPP/E    

 

 

  

  

  
Člani IAPP: več o certifikatu na: https://iapp.org/certify/cippe/ .  
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