Seminar o primjeni GDPR uredbe
Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za
zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće
uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i
srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl.
U određenim slučajevima poslodavci će morati odrediti i službenika za zaštitu osobnih podataka što zahtijeva primjenu posebnih pravila
Opće uredbe i Zakona. Kada se radi o video, audio i elektroničkom nadzoru, upoznat ćemo se sa svim propisima koji reguliraju ovu materiju.
Treba voditi računa kako svako nepoštivanje pravila iz Opće uredbe (GDPR) može rezultirati visokim novčanim kaznama i do 20 milijuna
eura ili 4% godišnjeg prometa.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U PRAKSI
9. ožujka 2020., Hotel Antunović, Zagreb

SEMINAR OBUHVAĆA:














obveznu primjenu pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka;
Primjenu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;
primjenu posebnih pravila obrade osobnih podataka;
zaštitu osobnih podataka i primjenu GDPR-a u djelatnosti revizije,
računovodstva, odvjetništva i javnog bilježništva, IT djelatnostima;
sastavljanje ugovora između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka;
izradu procjene učinaka, procjene rizika, internih politika u praksi;
vođenje evidencija aktivnosti obrade podataka u praksi;
primjenu pravila o obradi osjetljivih osobnih podataka;
prava ispitanika i uvjeta privole na obradu njihovih podataka;
izradu obvezujućih korporativnih pravila o zaštiti osobnih podataka;
video nadzor poslovnih prostorija i propise koji reguliraju ovu materiju
visoke novčane kazne za postupanje suprotno propisima;
odgovore na pitanja polaznika, prezentaciju i materijale sa seminara.

Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere
akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju.
Cijena: 490 kn + PDV 25% (612,50 kn).
Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o.,
IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:













svim poslodavcima, mikropoduzećima, malim, srednjim i velikim
poduzećima
obrtnicima
računovodstvenim servisima (fizičkim i pravnim osobama koje
pružaju računovodstvene usluge),
revizorskim društvima, samostalnim revizorima i njihovim
zaposlenicima,
fizičkim i pravnim osobama koje pružaju usluge poreznog
savjetovanja,
odvjetnicima, javnim bilježnicima,
zaposlenima u bankama, kreditnim institucijama i društvima za
osiguranje,
ovlaštenim mjenjačima, mirovinskim i leasing društvima,
priređivačima igara na sreću,
centrima za edukaciju;
markentinškim agencijama;
društvima IT djelatnosti;
državnim i drugim javnim tijelima

Raspored
9:30 – 10:30

Osobni podaci

Što je osobni podatak?

Međunarodna pravila zaštite podataka

Propisi RH o zaštiti podataka

Obrada osobnih podataka

Načela obrade osobnih podataka

Zakonitost obrade osobnih podataka

Privola ispitanika za obradu osobnih
podataka

Obrada posebnih kategorija osjetljivih
osobnih podataka
10:30 – 10:45 - Pauza
















10:45 – 11:45

Prava ispitanika



Informacije o obradi koje treba pružiti
ispitaniku
Pravo ispitanika na pristup podacima,
ispravak i ograničavanje prikupljanja
podataka
Pravo ispitanika na brisanje (pravo na zaborav) prikupljenih podataka i prigovor
Pravo na prenosivost podataka
Voditelj obrade podataka
Prava i obveze voditelja obrade podataka
Imenovanje službenika za zaštitu podataka, njegova prava i obveze
Izrada internih politika zaštite podataka
u praksi
Vođenje evidencija podataka u praksi
Zaštita privatnosti radnika

11:45 – 12:45 - Pauza

P R I J A V N I C A
za seminar

Zaštita osobnih
podataka u praksi
9. ožujka 2020.,
Hotel Antunović, Zagreb

12:45 – 13:45

Suradnja s nadzornim tijelom

Sigurnost obrade osobnih podataka

Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi
osobnih podataka

Obavješćivanje ispitanika o povredi
osobnih podataka

Izrada procjene učinka / rizika u praksi

Izvršitelj obrade podataka

Prava i obveze izvršitelja podataka

Odnos voditelja i izvršitelja obrade

Sklapanje ugovora o obradi podataka

Prikupljanje privola ispitanika

Kodeksi ponašanja
13:45 – 14:00 - Pauza - kava












Certificiranje
Prijenos podataka u treće zemlje
Nadzorno tijelo
Pravna sredstva, odgovornosti,
sankcije
Pravo ispitanika na pritužbu
Pravo na pravni lijek protiv odluke
nadzornog tijela i voditelja obrade
Pravo na naknadu štete
Posebne kategorije podataka
Video i audio nadzor, drugi oblici
elektroničkog nadzora i zaštita
podataka

14:45 – 14:55 - Pauza
14:55 – 15:30

Diskusija i odgovori na pitanja

14:00 – 14:45
Predavač: Božo Prelević, dipl. iur.

Ime i prezime
osobe/a:





1.
2.

Naziv tvrtke:

e-mail:

Adresa:

OIB tvrtke:

Mjesto i poštanski broj:

Pečat i potpis:

Ispunjavanjem ove Prijavnice Organizatoru dajem privolu da s mojim osobnim podatcima, fotografijama i video materijalom raspolaže u svrhu organiziranja mog sudjelovanja i
promocije seminara “ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA U PRAKSI”“na svim medijskim platformama Organizatora i medijskih pokrovitelja seminara.
Organizator će moje osobne podatke čuvati najviše godinu dana od moje prijave na seminar.

Organizator zadržava pravo otkazivanja seminara. Molimo vas ispunjenu prijavnicu poslati na e mail: sanja@ripup.hr ili na faks 01/48 36 099

