
 

»PREVZEMITE NADZOR NAD PODATKI IN PREPREČITE KRŠITVE« 

 

Vabimo vas na specialni seminar o varstvu osebnih podatkov zaposlenih: 

 

»ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU« V SKLADU Z GDPR IN ZAKONOM O 

VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, s poudarkom na praksi nadzornega organa,         

s predavateljico Mojco Prelesnik, Informacijsko pooblaščenko 

 

Komu je seminar namenjen? 

Seminar je specialno namenjen kadrovikom, odgovornim osebam za varstvo osebnih podatkov, 

pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (»DPO«) ter drugim zaposlenim v splošnih in 

finančnih službah, ki obdelujejo osebne podatke zaposlenih.   

 

Lokacije seminarja in datumi:  

• Ljubljana (M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana), dne 27. marca 2019, od 10.00 do 

14.00 ure. 

• Maribor (Razstavišče Urban, Grajska ulica 7, Maribor), dne 3. aprila 2019, od 10.00 

do 14.00 ure. 

• Koper (Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper), dne 5. aprila, od 10.00 do 14.00 

ure. 

 

Predavateljici:  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka  

mag. Renata Zatler, CIPP/E, Dataofficer d.o.o. 

 

Vsebina seminarja:  

Predavateljici bosta odgovorili na aktualna vprašanja iz prakse nadzornega organa in opozorili 

na primere kršitev ter nedopustnih ravnanj delodajalcev, kot na primer: 

- Katera so osnovna pravila za zakonito obdelavo osebnih podatkov zaposlenih? 

- V katerih primerih je potrebna privolitev zaposlenega za obdelavo osebnih podatkov? 

- Kakšne so pravice zaposlenih in na kakšen način jih mora delodajalec zagotavljati? 

- Kdaj je poseg v e-pošto zaposlenega dopusten? 

- Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec sledi delavcu z GPS tehnologijo? 

- Pod kakšnimi pogoji je možna obdelava občutljivih osebnih podatkov (zdravstveno stanje, 

članstvo v sindikatu…)? 

- Ali lahko delodajalec kontrolira bolniški stalež delavca in se pri tem seznani z zdravstveno 

diagnozo delavca? 



- Ali se lahko izvaja videonadzor na delovnem mestu? 

- Ali lahko videonadzorni posnetek uporabimo v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

krivdnega razloga? 

- Ali lahko delodajalec fotokopira in hrani kopije osebnih izkaznic delavcev? 

- Pod kakšnimi pogoji lahko delodajalec javno objavi fotografijo delavca na spletni strani? 

- Kakšne spremembe predvideva osnutek ZVOP-2? 

- Praktična uskladitev z GDPR: popis dejavnosti obdelav OP, obvestila o obdelavah, vsebina 

privolitve, politika zasebnosti za zaposlene, izjava zaposlenega ob zaposlitvi.  

 

Prijava:  

Prijava je možna do 22.marca oziroma do zapolnitve mest. Izpolnjene prijavnice (priloga!) pošljite na  

naslov Dataofficer d.o.o., Ljubljanska 68, 1230 Domžale ali na elektronski naslov 

petra.avsec@dataofficer.si. Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 041 314-400, Petra Avsec 

Bernot. 

 

Cena:  

110 EUR + DDV na posameznega udeleženca.  

Popust:  

- 15 % popust priznamo, če z nami že sodelujete (stranke Dataofficer d.o.o., občine – članice SOS).  

- 25 % popust  priznamo za vsakega drugega in naslednje udeležence s strani istega naročnika. 
 

V ceno je všteto: predavanje, strokovno gradivo, potrdilo o udeležbi, prigrizki in napitki med odmorom.  

 

Marec, 2019.          Datofficer d.o.o.  

 

          

 
 

Člani IAPP: več o certifikatu na: https://iapp.org/certify/cippe/ . 
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O podjetju Dataofficer d.o.o. 

Svetovalno podjetje Dataofficer d. o. o.   javnim in zasebnim poslovnim subjektom svetuje na področju 

izvajanja zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, izvaja usposabljanja za vodje in zaposlene ter vodi 

projekte in nudi druge oblike strokovne pomoči za uskladitev subjektov z GDPR in nacionalno 

zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter nudi tudi storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih 

podatkov (DPO). Poleg pravno organizacijskega svetovanja, podjetje nudi tudi druge storitve 

svetovanja na področju informacijske varnosti in svetovanje na področju dostopa do informacij 

javnega značaja (ZDIJZ).  

Ekipo podjetja Dataofficer d. o. o. vodita  Jerneja Merva, univ. dipl. prav., CIPP/E  in mag.  Renata 

Zatler, mednarodno certificirani pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, svetovalki in 

predavateljici s področja varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja. Imata 

bogate izkušnje in strokovno znanje ter kompetence s področja varstva osebnih podatkov (pravica do 

zasebnosti) in področja dostopa do informacij javnega značaja (pravica vedeti). Obe se lahko pohvalita 

tudi z mednarodnim certifikatom CIPP/E . Mednarodni certifikat CIPP/E dokazuje, da ima oseba, ki je 

certifikat pridobila, znanja in kompetence s področja varstva osebnih podatkov v skladu z najnovejšo 

evropsko zakonodajo (GDPR) in tako zagotavlja kompetentnega in uspešnega pooblaščenca za varstvo 

osebnih podatkov ter strokovnjaka s področja varovanja osebnih podatkov.  

Na področju informacijske varnosti podjetje Dataofficer d. o. o. sodeluje s strokovnjaki podjetja S&T 

Slovenija, Informacijske rešitve in storitve d.d., ki je že več kot 25 let eden vodilnih ponudnikov storitev 

na področju informacijske varnosti.  

Reference: Občine: Mestna občina Koper, Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Medobčinski inšpektorat  

Občina Straža in Novo  Mesto,  Občina Sežana, Občina Piran, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Občina 

Trzin, Medobčinski inšpektorat Trzin, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Kočevje ter druge; Javni zavodi: 

TIC Kamnik,  Stanovanjski sklad Koper, Lekarna Polzela, Dolenjski muzej Novo mesto, Osnovna šola Jurija Vege 

in drugi; Zasebni subjekti: Delo d.o.o., Tosama d.o.o., Assa Abloy d.o.o. ,  Coloplast d.o.o., General Logistic 

Systems d.o.o., TSC Laba d.o.o., Integral Avto d.o.o. Jesenice, Integral Brebus d.o.o. in drugi.  
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