Lokalna akcijska skupina loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka
Datum: 4.6.2018
Številka: LAS5-008-3/2-2018

VABILO
Evropska Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR, ki določa pravila glede
varovanja, upravljanja in dostopanja do osebnih podatkov uporabnikov, je stopila v veljavo s
25.5.2018. Z njeno uveljavitvijo se je podrobneje opredelilo tudi osebne podatke in ravnanje z
njimi ter pravice posameznika v povezavi z lastnimi osebnimi podatki.
Z namenom predstavitve novosti, ki jih je prinesla uveljavitev evropske uredbe GDPR in
nekaterih aktualnih pravnih izzivov na področju tržnega komuniciranja ter v povezavi s tem
avtorskih pravic, vas vabimo na predavanje, s katerim bomo pokrili dve zelo aktualni področji:

Izvajanje Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov
(GDPR) v praksi
Pravni izzivi tržnega komuniciranja,
ki bo potekalo v ponedeljek, 18.6.2018 od 9.00 – 12.30 ure
v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Predavanje je namenjeno odločevalcem, kadrovnikom, projektnim vodjem in drugim
sodelavcem na projektih, ki priha jamo v stik z avtorskimi deli in osebnimi podatki.
Vsebina predavanja:
•

1. del: Pravni izzivi tržnega
oglaševalsko pravo, digital

komuniciranja

-

avtorske

pravice,

V prvem delu se bomo dotaknili aktualnih pravnih izzivov na področju tržnega komuniciranja.
Uvodoma bomo osvežili temeljno znanje o avtorskih pravicah (fotografije, avdio/video, tiskani
mediji, digital), odgovornostih v spletnem komuniciranju, projektih in vprašanju pravic oseb,
katerih dela uporabljamo v naših gradivih tržnega komuniciranja. Spoznali bomo tudi pravila
odkupa avtorskih in sorodnih pravic od zaposlenih ter od zunanjih sodelavcev in
podizvajalcev.
•

2. del: Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR skozi
praktične primere

V drugem osrednjem delu predavanja bomo predstavili temeljna znanja, ki jih mora o Splošni
uredbi o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP2) poznati sleherni komunikator, odločevalec, projektni vodja in drugi sodelavci na projektih, ki
prihaja v stik z osebnimi podatki. Na predavanju bomo skozi praktične primere predstavili kje
vse je potrebno upoštevati GDPR, saj skozi izvajanje projektov zbiramo, hranimo in
obdelujemo številne osebne podatke, tako zaposlenih in partnerjev kot koristnikov projektov.

Odgovorili si bomo na vprašanja:
- Kaj je GDPR in kaj se dogaja z implementacijo uredbe?
- Kaj so osebni podatki?
- Koga se uredba zadeva?
- Kakšne do dolžnosti upravljalcev?
- Kakšne pravice ima posameznik?
- Kakšne dokumentacijo / evidence moramo voditi (privolitve strank, odjave)?
- Kdo mora imeti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, kdo je lahko pooblaščena
oseba?
- Varstvo osebnih podatkov zaposlenih – od postopka zaposlovanja do prenehanja
delovnega razmerja in naprej.
- Obvezne evidence o delavcih.
- Osebni podatki in splet: piškotki, socialna omrežja.
- Kako ukrepati v primeru inšpekcijskega pregleda Informacijskega pooblaščenca?
- Primeri kršitev in nepravilnosti iz prakse in priporočila za ureditev tega področja
•

3. del: Odgovori na vprašanja

Na vprašanja bomo odgovarjali sproti, ob koncu pa si bomo vzeli nekaj časa, da si bomo
skupaj s predavateljem poiskali odgovore na vaša konkretna vprašanja.
Predavatelj:
- Jaka Rapanšek (spec., univ.dipl.prav., MBA), RePublis Consulting.
Jaka Repanšek je ustanovitelj svetovalne družbe RePublis. Poklicno in strokovno se ukvarja
z medijskim pravom, internetnim pravom, pravom oglaševanja in pravom informacijskih
tehnologij in je eden vodilnih strokovnjakov na tem področju.
Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, specialistični podiplomski študij
evropskega prava pa je opravil na skupnem programu Univerze v Cambridgeu in Pravne
fakultete v Ljubljani ter zaključil tudi dve-letni podiplomski študij MBA v ZDA. Je član številnih
domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter aktivni predavatelj na konferencah in
seminarjih v Sloveniji in tujini.
V letošnjem letu je prevzel vodenje skupine za digitalno zakonodajo in okolje v okviru
Slovenske digitalne koalicije (digitalna.si), med prvimi v Sloveniji pa je pridobil tudi
strokovno kvalifikacijo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Na delavnici boste prejeli tiskane izročke predavateljevih prosojnic.
Predavanje je za udeležence brezplačno.
V kolikor že imate kakšno vprašanje, mi ga lahko do četrtka, 14.6.2018 posredujete na enaslov in ga bomo posredovali predavatelju.
Prijave na predavanje zbiramo do petka, 15.6.2018 oz. do zapolnitve prostih mest na enaslov: info@las-pogorje.si ali telefon: 04/ 50 60 223, 04/ 51 20 131.
Vabljeni!
LAS loškega pogorja:
Ivica Rant, predsednica

