Vabimo vas na izobraževanje

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
PO UREDBI GDPR
Sreda, 17. 10. 2018 ob 17. uri
v prostorih Smučarske zveze Slovenije, Podutiška 146, 1000 Ljubljana
Predavateljica:
Vesna Ložak Polanec, Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o.

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA
25. maja 2018 se je začela uporabljati Uredba GDPR, ki prinaša temeljito zaostrovanje
področja zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov. Novosti, ki jih prinašajo novi
predpisi pomenijo, da morajo tudi društva preveriti, kako (ne)skladno je njihovo
delovanje z novimi, strožjimi zahtevami, ter čim prej prilagoditi procese in pravila novim
zahtevam.
Ker je obdelava osebnih podatkov v društvih močno povezana tudi z njihovo vlogo in
članstvom v Smučarski zvezi Slovenije in ker lahko v določenih primerih društva ter SZS
hkrati nastopamo kot skupni upravljavci osebnih podatkov, smo se na SZS odločili za
organizacijo izobraževanja, na katerem bodo društvom ključni koraki, ki jih je treba za
skladnost z zahtevami nove Uredbe GDPR izvesti, natančneje predstavljeni. Verjamemo, da
boste na ta način dobili tudi odgovore na vprašanja, ki se vam v zvezi z osebnimi podatki
morda pojavljajo v praksi.
KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO
Predsednikom in predstavnikom društev – klubov, ki so včlanjeni v SZS, tajnikom društev in
osebam, ki kakorkoli obdelujejo osebne podatke članov društev.
PROGRAM:
•
•
•
•

Ključna področja GDPR in na kaj morajo biti pozorna društva pri obdelavi osebnih
podatkov svojih članov
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v društvih
Katere akte je treba sprejeti in poznati (Pravilniki, Politike varstva osebnih podatkov,
obrazci privolitev, izjave članov društev)
Izvrševanje pravic posameznikov po GDPR

•
•
•
•

Obvezno ukrepanje v primeru zaznane kršitve, koga se obvešča, kdaj, na kakšen
način
Evidence dejavnosti obdelave – namen, pomen in njihovo izpolnjevanje
Pogodbe z obdelovalci
Skupni upravljavci in pogodba s SZS – kakšne so pravice in obveznosti društev?

Predvideno trajanje: od 17.00 do 18.30 ure.

Prijava na brezplačno izobraževanje je obvezna, do 15. oktobra 2018 po e-pošti na
naslov: osebnipodatki@sloski.si.
Za več informacij nas lahko pokličete na 01 513 68 25.

POMEMBNO!
Predstavnike društev vabimo, da nam že pred izobraževanjem posredujejo svoja
vprašanja, s katerimi se soočajo na področju varstva osebnih podatkov.

