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

Da, naročam

NAROČILNICA
10504/1/6266

kos(ov) izdelka: Z GDPR SKLADNO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Cena: 248,00 € (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

Uporabnik digitalnih vsebin (ime in priimek)

E-naslov uporabnika digitalnih vsebin

Naziv organizacije

Davčna številka

Da

Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Naslov za izdajo računa
Funkcija

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun

GSM/Telefon

E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo
lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi
posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

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.

Z GDPR SKLADNO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PRODUCT DESCRIPTION

Novo: vodnik po GDPR!

Do 25. maja 2018 ste morali svoje postopke zbiranja, uporabe in hrambe podatkov uskladiti z zahtevami
GDPR.
Vsi ukrepi, ki ste jih storili za varovanje zasebnosti storili že pred rokom začetka veljavnosti uredbe, pomembno
vplivajo na zagotovitev skladnosti, znižanje poslovnih tveganj, utrditev zaupanja in zaščito vaše blagovne znamke.

Če še niste uspeli vsega uskladiti z novimi pravili, ki jih zahteva uredba, smo pripravili praktične usmeritve.

Kontrolna mapa podaja konkretne napotke in priporočila, s katerimi se boste ustrezno pripravili na zagotovitev
skladnosti z GDPR. S kontrolno mapo boste izvedeli, kaj morate storiti še pred začetkom uporabe GDPR, na katere
določbe GDPR morate še posebej paziti in kaj za vas pomenijo v praksi.

KORISTI

Ključne prednosti kontrolne mape:

Razumljivi nasveti za sprejem ustreznih ukrepov za zagotovitev skladnosti z GDPR.
Na enem mestu zbrane razlage zahtev GDPR ter napotke in priporočila za njihovo uresničevanje.
Praktičen in uporaben jezik ter bralcu prijazni pristopi.
Za uporabo kontrolne mape ne potrebujete posebnih pravnih znanj.
S pomočjo praktične mape boste:

uskladili varstvo vseh vrst osebnih podatkov z zahtevami GDPR,
imeli hiter in jasen pregled nad izpolnjevanjem GDPR,
pravočasno preverili vse zahteve GDPR in se izognili napakam,
vpeljali ukrepe za preprečevanje kršitev,
bolje pripravljeni na inšpekcijski nadzor.

VSEBINA

Razlaga bistvenih novosti GDPR s točnimi navedbami členov in uvodnih določb

Izdelava pregleda stanja in analiza vrzeli

Praktični napotki za ugotavljanje vrzeli med obstoječim stanjem in zahtevami GDPR (pregled pravnih
podlag, zahtev glede varnosti, katalogi, pravice posameznika, nove zahteve glede vgrajenega in
privzetega varstva podatkov, ocene učinkov, pooblaščene osebe …)
Uvajanje ukrepov

Kako in katere ukrepe uvesti, da bomo vrzeli ustrezno zmanjšali – praktični napotki, usmeritve in
priporočila.
Uporabne povezave na objavljena gradiva, smernice in druga gradiva nadzornih organov na nacionalni in
evropski ravni (Informacijski pooblaščenec, Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena).
Primer iz vsebine: GDPR v določenih primerih zahteva imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo podatkov
(DPO):

Kaj določa GDPR glede DPOjev?
Ali ga moramo tudi mi imenovati?
Kdo je lahko takšna oseba in kakšne pogoje mora izpolnjevati?
Kdaj je lahko DPO v konﬂiktu interesov?
Ali imamo lahko skupnega DPOja z drugimi organizacijami?
Ali ga lahko najamemo in pod kakšnimi pogoji?
Kaj bo moral početi DPO in kakšne so njegove odgovornosti?
Kakšni so primeri dobrih in slabih praks?
Kako ga imenovati?
…
SPLOŠNI POGOJI

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je
odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od
datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov
posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti
za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

