Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• po faxu: 02 252 40 92
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
4888/1/769001

Da, prijavljam se na dogodek: DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV IN VPLIV NA RAVNANJE Z LJUDMI
Datum in lokacija: 23.5.2019, Brezovica pri Ljubljani

Cena: 249,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
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Splošni pogoji
Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna
odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam
kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si
pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v
obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite
več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in
njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin.nodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni
pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa
udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v
celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na
vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom
novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru
preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV IN VPLIV NA RAVNANJE Z LJUDMI
Vsebina:
Na posvetu bomo s strokovnjaki podrobno obravnavali in celovito predstavili vpliv digitalizacije na poslovne procese, delovno mesto in na
proces dela. Prikazali bomo pozitivne učinke digitalizacije, katere spremembe prinaša na trgu dela, kateri so poklici prihodnosti, kako vpliva na
nove oblike zaposlitve, na delovni čas in na agilnost podjetja/organizacije. Poiskali bomo tudi vzporednice z digitalizacijo HR procesov in
ravnanjem z ljudmi v dobi digitalizacije.
Namen posveta je udeležencem zagotoviti strokovne usmeritve in možnost diskusije z drugimi udeleženci in strokovnjaki s področja
digitalizacije.

PROGRAM POSVETA
Digitalizacija in teoretična izhodišča industrije 4.0
Digitalizacija in njeni učinki na:
oblike dela
pogoje dela
način dela
delovna mesta
komuniciranje v organizaciji in izven nje
Delovnopravni vidiki digitalizacije procesov
Agilnost, agilna organizacija in agilni zaposleni
Digitalizacija HRM
Digitalno arhiviranje dokumentacije in VOP
Okrogla miza – Kako se uspešna podjetja spopadajo z uvajanjem digitalizacije: moderatorka izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek,
sodelujoči: prof. dr. Damijan Mumel, UM, Sara Vehovec, Triglav d.d., Nina Langerholc Čebokli, Cosylab, Urban Rozina, Četrta pot.
Pridružite se nam na posvetu, ki ga namenjamo: direktorjem podjetij, kadrovskim direktorjem, kadrovskim strokovnjakom, vodjem razvoja in IT
oziroma vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi temami.
Vabimo vas, da se udeležite posveta z vrhunskimi strokovnjaki:
izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,
prof. dr. Damijan Mumel, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru,
Klemen Drnovšek, univ. dipl. prav., Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
Andreja Samec Koderman, Kadrovska revizija in
prof. Nataša Centa, univ. dipl. pedagoginja in prof. matematike in ﬁzike, Četrta pot
Povabili pa smo tudi predstavnike uspešnih podjetij:
Saro Vehovec, Triglav d.d., Triglav Lab,
Nino Langerholc Čebokli, Cosylab in
Urbana Rozino, Četrta pot,
da predstavijo svoje dobre prakse pri uvajanju digitalizacije in sprememb.

