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
6264/1/843412

Da, prijavljam se na dogodek: STROKOVNJAK ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Datum in lokacija: 26.11.2019, Brezovica pri Ljubljani

Cena: 1.090,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:
• drugi udeleženec 10 % popusta
• tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.
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Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA
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. 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.

STROKOVNJAK ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PORTAL: NOVA PRAVILA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

DELAVNICA: ZAKONODAJA, KI UREJA PODROČJE VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN AKTUALNE TEME
26. 11. 2019
Pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov
Splošno o osebnih podatkih (deﬁnicije, koncepti)
Temeljna načela varstva osebnih podatkov
Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR) – zahteve in praksa
Spremembe glede temeljnih deﬁnicij, obsega in načel
Pravne podlage po GDPR
Kako ustrezno zbrati privolitev posameznika in kdaj privolitev ni ustrezna pravna podlaga?
Spremembe glede dolžnosti upravljavcev in glede pravic posameznika
Informiranje posameznika po 13 in 14. členu GDPR
Pravica do dostopa, pozabe, omejitve, prenosljivosti podatkov
Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
Pogodbena obdelava osebnih podatkov in ureditev podpogodbene obdelave – kaj morajo vsebovati pogodbe z zunanjimi izvajalci
Evidenca dejavnosti obdelave – kako se popisati?
Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov in predhodno posvetovanje
Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO) – imenovanje, položaj in naloge – kaj počne in česa ne sme?
Kodeksi ravnanja in certiﬁkacija
Obveščanje o kršitvah varnosti (»samoprijava«)
Kako razumeti in v praksi izvajati določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov?
Kaj lahko ureja ZVOP-2? (V primeru sprejema ZVOP-2 bo pokrita tudi ta tema.)

DELAVNICA: VARNOST OSEBNIH PODATKOV V PRAKSI
3. 12. 2019
Zasebnost in nadzor na delovnem mestu:
dopustnost uvedbe – pravna ureditev;
kakšne pravice ima delojemalec?
kaj lahko stori delodajalec?
uporaba različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta);
BYOD - uporaba zasebnih IKT naprav na delovnem mestu;
najpogostejše napake pri obdelavi OP.
Videonadzor:
dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
Biometrija:
dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
Varovanje informacij in varovanje OP – ali obstaja razlika?
Sistem upravljanja varovanja informacij in zavarovanje OP – komplementarnost ali podvajanje?
Varnostna higiena – osnove zagotavljanja varnosti OP.
Kako ustrezno zavarovati OP:
evidence obdelave - ali sploh vemo katere OP obdelujemo?
kje so hranjeni in kako so varovani OP?
dostop do OP – kdo in s kakšnimi pravicami obdeluje OP?
kako zavarovati posebne vrste OP?
ali šifriranje rešuje vse?
Dobre in slabe prakse zavarovanja OP.
Kako ukrepati, ko pride do varnostnega incidenta?
Računalništvo v oblaku – rešitev ali past?
Na kaj moramo biti pozorni pri zagotavljanju skladnosti z GDPR in ZVOP.
Najpogostejše kršitve.

DELAVNICA: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU
10. 12. 2019
Kadrovske evidence in varstvo osebnih podatkov
Ureditev sistema varstva osebnih podatkov na ravni podjetja
Kako se pripraviti na obisk nadzornika za VOP?

Varstvo osebnih podatkov in pravica do zasebnosti na delovnem mestu - možnosti nadzora na delovnem mestu
Najpogostejše napake delodajalcev pri varstvu osebnih podatkov
Dobra in slaba praksa
Primeri in priporočila iz prakse, Osebni podatki in postopki zaposlovanja, preverjanje alkoholiziranosti na delovnem mestu, nadzor bolniškega staleža
itd.

