
 

 

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO  

 

»VARSTVO OSEBNIH PODATKOV« 
 

v torek, dne 22.5.2018  

od 10. do 14. ure 

dvorana Kolpern na Stari Savi 

Fužinska cesta 2, Jesenice 
 

 
Konec maja 2018 mora biti poslovanje usklajeno s Splošno uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR). Obveznosti iz Uredbe niso razdeljene glede na velikost 

podjetja, kar pomeni, da bodo tudi manjša in srednja podjetja morala prilagoditi svoje poslovanje. Ne glede na to ali 

bodo pri ureditvi področja poiskali zunanjo pomoč ali ga bodo urejali sami je potrebno, da uredbo, vsaj v tistih 

najpomembnejših delih, poznajo, saj bodo kot upravljavec osebnih podatkov odgovorni za skladnost z uredbo. 

 

Na seminarju bodo udeleženci dobili odgovore na vprašanja:  

 Kaj je osebni podatek in kdaj je varovan v skladu z uredbo?  

 Kako lahko zbirate in obdelujete osebne podatke?  

 Na kaj morate biti pozorni pri obdelavi osebnih podatkov zaposlenih?  

 Kdo je upravljavec in kdo pogodbeni obdelovalec in kakšne so vaše dolžnosti v zvezi s tem?  

 Kakšne so vaše obveznosti v kolikor pride do kršitve?  

 Kakšne so predpisane sankcije za kršitve?  

 

Na praktičnih primerih bomo pokazali kaj so podjetja dolžna storiti, opozorili na »pasti« in udeležence 

seznanili z dokumenti, ki so potrebni za ureditev področja. 

Udeleženci bodo imeli možnost predavateljicama zastavljati konkretna vprašanja. 

 

Predavateljici: 

Tanja Breznik, univ. dipl. pravnica, z večletnimi izkušnjami na področju delovnopravne zakonodaje in svetovanja 

delavcem in delodajalcem. Poleg obvladovanja vseh kadrovskih procesov, ima znanja in izkušnje na področju varstva 

osebnih podatkov, inšpekcijskih pregledov ter zelo dobro pozna upravni in prekrškovni postopek, njuno 

razmejevanje in prepletanje. 

Vanja Kozmus, univ. dipl. pravnica, strokovnjakinja za delovno pravo in varstvo osebnih podatkov. Že več kot 10 

let aktivno deluje na kadrovskem področju. Poleg rednega dela se ukvarja tudi z varstvom osebnih podatkov. 

Vsakodnevno svetuje delodajalcem s področja delovnopravne zakonodaje, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

postopkov v primerih kršitev zaposlenih, odpovedi pogodbe o zaposlitvi kot tudi spremljanje ključnih kazalnikov na 

kadrovskem področju in predlaganje ustreznih ukrepov.  

 

Prijave pošljite po elektronski pošti na  hermina.biscevic@ragor.si  z nazivom podjetja, imenom in 

priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-13. Prednost imajo 

podjetja iz Gorenjske. 

 
 

Delavnica je izvedena v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija v sklopu projekta SPOT svetovanje Gorenjska.   
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