Številka: 037-7/2018-1
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VABILO NA STROKOVNI POSVET O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V
SKLADU Z NOVO EVROPSKO ZAKONODAJO
Spoštovani,
v programu usposabljanj in posvetov, ki jih organiziramo za mestne občine, vas vabimo na
strokovni posvet o varstvu osebnih podatkov v skladu z novo evropsko zakonodajo
(GDPR),
ki bo dne 29. 11. 2018 ob 10.00 uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Rdeča dvorana,
Mestni trg 1, Ljubljana.
Po petih mesecih od uveljavitve Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) se je nabrala
kopica vprašanj in praktičnih izzivov, o katerih želimo spregovoriti z vami, predvsem pa izmenjati
praktične izkušnje, ki jih imate s postopki uskladitve z novo zakonodajo.
Okvirni program strokovnega posveta:
I. del: od 10.00 do 11.45.
ZVOP-1 in GDPR: Učinki nove zakonodaje na delovanje mestnih občin, najnovejši instituti v
veljavi od 25. maja 2018 dalje.
-

-

-

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) – kako zadostiti zahtevam glede
neodvisnosti in samostojnosti v praksi.
Obveščanje nadzornega organa o kršitvah varstva osebnih podatkov; primeri kršitev v
praksi (npr. »izsiljevalski virusi«, posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim
osebam…).
Obvezna izdelava predhodne ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov - DPIA
(videonadzor, novi razvojni projekti – npr. »Smart Cities« projekti, »ParkMeWise« ipd…).
Pogodbeni obdelovalci; definicija pogodbenega obdelovalca in mejni primeri v praksi
(komunalna podjetja, društva, centri za socialno delo, javni zavodi ipd…), »dostopi«
notranjih in zunanjih oseb do zbirk (npr. CRP, drugih državnih in občinskih…).
Kdo lahko obdeluje osebne podatke (pravna podlaga, namen, pooblastilo) in komu jih
lahko posredujemo.
Prehod iz Kataloga zbirk OP po ZVOP-1 na Evidenco dejavnosti obdelav po GDPR: Kako
zadostiti zahtevam po vodenju evidence dejavnosti obdelav (30. člen GDPR),
transparentnosti obdelave (13. in 14. člen GDPR) ter drugim zahtevam v skladu z ZVOP-1.

II. del: od 12.15 do 14.00.
Kako do uskladitve z GDPR v praksi?
-

Praktični primeri izvedbe postopkov uskladitve v posameznih mestnih občinah

Razprava: Ali smo skladni z ZVOP-1? Ali smo analizirali naše procese pri katerih obdelujemo
osebne podatke občanov ali zaposlenih? Ali imamo ustrezne pravne podlage za izvajanje
videonadzora na javnih površinah in izpolnjujemo zahteve po ZVOP-1? Ali imamo ustrezno
urejene pravne podlage za avdio/video snemanje občinskih sej? Ali smo izvedli uskladitev
spletnih strani?...
----Strokovni posvet bomo izvedli v sodelovanju s priznano strokovnjakinjo za varstvo osebnih
podatkov in dostop do informacij javnega značaja ter pooblaščeno osebo za varstvo osebnih
podatkov (DPO), mag. Renato Zatler, CIPP/E, Dataofficer d.o.o. (www. Dataofficer.si).1
K predstavitvi izkušenj iz prakse in odprtih vprašanj, ki se pri tem porajajo, vabimo tudi
vas, strokovnjake za področje varstva osebnih podatkov iz mestnih občin, ki ste se s to
problematiko že spopadli, in tudi vse tiste, ki vas te aktivnosti še čakajo. Prosimo, da se za aktivno
sodelovanje oziroma predstavitev vaših izkušenj dogovorite neposredno z gospo Zatler, tel. št.
041 325-479, ali elektronski naslov: renata.zatler@dataofficer.si, do 20. novembra.
----Udeležba na dogodku je brezplačna in omejena na največ dve osebi iz posamezne občine
(skupno do 22 udeležencev). Vaše prijave, s podatki o udeležencih (ime in priimek, delovno
mesto) nam posredujte do 20. novembra, na elektronski naslov zmos@koper.si. Hkrati nam
posredujte tudi vaša morebitna vprašanja, dileme in področja o katerih bi želeli, da se na dogodku
razpravlja.

Delavnica je za mestne občine BREZPLAČNA.
Prostih je 22 mest (iz vsake mestne občine največ dva udeleženca).
Datum izvedbe: 29. november 2018, od 10:00 do 14:00.
Lokacija: MOL, Mestni trg 1, Ljubljana.
Prijave do: 20. 11. 2018 na zmos@koper.si.

V pričakovanju prijav vas lepo pozdravljamo!
STROKOVNA SLUŽBA ZMOS

Mag. Renata Zatler je nosilka mednarodnega certifikata CIPP/E, ki dokazuje, da ima oseba, ki je certifikat pridobila,
celovito poznavanje področja varstva osebnih podatkov v skladu z najnovejšo evropsko zakonodajo (GDPR) in tako
zagotavlja kompetentnega in uspešnega pooblaščenca. Poleg varstva osebnih podatkov, ima tudi strokovna znanja in
izkušnje na področju delovanja lokalne samouprave, dostopa do informacij javnega značaja in je tudi soavtorica
najnovejšega komentarja ZDIJZ, ki je v letu 2018 izšel pri Uradnem listu RS. V obdobju od leta 2012 do 2014 je bila državna
sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, od leta 2016 dalje pa vodi lastno svetovalno podjetje, ki se primarno ukvarja s
področjem varstva osebnih podatkov.
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