
  
 

PREVZEMITE NADZOR NAD PODATKI IN PREPREČITE KRŠITVE - 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z GDPR IN 

NACIONALNO ZAKONODAJO 

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

  

SPECIALNO E-USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLENE NA OBČINAH 

 

Najnovejše raziskave kažejo, da so pri varstvu osebnih podatkov praviloma najšibkejši člen v verigi prav zaposleni. Vsaka 

organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb oziroma drugih posameznikov, mora vzpostaviti 

ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Samo sprejem notranjih aktov za uskladitev z zahtevami zakonodaje ni dovolj! GDPR 

od vas zahteva aktivni pristop, s katerim dokazujete skladnost v praksi. Redno usposabljanje zaposlenih je ena izmed 

bistvenih zahtev za zagotavljanje kakovostnega, učinkovitega in proaktivnega ravnanja na področju varstva osebnih 

podatkov ter izkazovanje skladnosti z zahtevami GDPR (24. in 32. člen) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih 

podatkov. 

 
 
 »Veriga je močna samo toliko, kot njen najšibkejši člen«. SMARTDPO - pametni DPO - poskrbi za to, da odgovornost za 

varstvo osebnih podatkov v organizaciji prevzamejo vsi zaposleni in s tem zagotovi »močno verigo«, ki preprečuje 

varnostne incidente. 

 

CILJNA SKUPINA:  

Usposabljanje je posebej prilagojeno za zaposlene na občinah; v organih občine, v javnih zavodih in podjetjih v lasti občin. 

  

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) 

• Odgovorna in varna obdelava – varnost osebnih podatkov  

• Osnove informacijske varnosti  

• Zaključni test – preverjanje znanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti 

 
TRAJANJE USPOSABLJANJA: 

Do 3 ure (odvisno od posameznika) + 30 min za preverjanje znanja 

  



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/ .  

Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, 1230 Domžale o MŠ: 8048291000 o ID za DDV: SI55700039  
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