
 

» GDPR -  OCENA UČINKA V ZVEZI Z  VARSTVOM PODATKOV (DPIA)  

Mag. Andrej Tomšič (namestnik IP) in mag. Renata Zatler (Dataofficer) 

 

SPECIALNO USPOSABLJANJE  

ZA VODJE PROJEKTOV DIGITALIZACIJE, INFORMATIKE TER RAZVIJALCE NOVIH 

PROGRAMSKIH REŠITEV 

 

Vsaka organizacija, ki načrtuje uvedbo novih digitalnih rešitev  (npr. spletne ali mobilne aplikacije, sisteme 

inteligentne videoanalitike in druge podobne IT rešitve) pri katerih je predvidena obdelava osebnih 

podatkov, mora vzpostaviti ustrezne mehanizme za ZAGOTAVLJANJE ZAHTEV SPLOŠNE UREDBE O 

VARSTVU OSEBNIH PODAT (35. člena GDPR).  Več o tem je zapisano tudi v mnenju Informacijskega 

pooblaščenca (avtor mag. Andrej Tomšič).  

Za pripravo DPIA je sicer odgovorna organizacija, ki je naročnik (upravljavec osebnih podatkov) vendar pri tem 

intenzivno sodeluje z zunanjim izvajalci, razvijalci IT rešitev (obdelovalci osebnih podatkov). Zato je pomembno, 

da vsi akterji, ki so vključeni v razvojne projekte digitalizacije, poznajo zahteve zakonodaje o varstvu 

osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1) ter Presoje učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA).  

 

Za vodje projektov digitalizacije, naročnike programskih rešitev, informatike in pooblaščene osebe za 

varstvo osebnih podatkov (DPO), smo pripravili specializirano usposabljanje o temeljnih zahtevah GDPR in Oceni 

učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) v procesih digitalizacije.   

 

PROGRAM USPOSABLJANJA: 

Usposabljanje je razdeljeno na dva dela in sicer prvi del poteka preko interaktivne e-učilnice SMARTDPO 

e-učilnice (od 5.4. do 26. 4.), drugi del pa preko webinarja (dne 23. 4.), ki bo namenjen praktični predstavitvi 

izdelave DPIA in odgovorom na morebitna vprašanja udeležencev.  

A: E-učilnica (od 5.4. do 26. 4.2021): avtorja gradiva mag. Andrej Tomšič (namestnik IP)  in mag. Renata 

Zatler (Dataofficer):  

 
✓ Osnove varstva osebnih podatkov (GDPR in nacionalna zakonodaja)  

✓ Pravice posameznikova 

✓ Ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) – v katerih primerih jo izdelamo, kako, 

kdo je odgovoren, vloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov… 

B: Webinar: dne 23.4.2021 od 9.30 do 11.30: 

✓ Mag. Andrej Tomšič: Presoja učinkov na varstvo osebnih podatkov v projektih digitalizacije 

✓ Mag. Renata Zatler: Praktična predstavitev izdelave DPIA na primeru razvoja digitalnih rešitev  

      
Čas usposabljanja: 

✓ E-učilnica: 3 do 4 ure (odvisno od posameznika) in webinar 3 ure 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3194.
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3194.


 

AVTORJI gradiva in izvajalci usposabljanja:  

✓ Mag. Andrej Tomšič (namestnik IP) 

✓ Mag. Renata Zatler (Dataofficer) 

Način izvedbe: 

1. Organizacija naroči usposabljanje (e-učilnico in udežebo na webinarju) pri podjetju Dataofficer 

d.o.o., na e-naslov: info@dataofficer.si. Poleg naročila za izvedbo, posreduje seznam zaposlenih, ki jih 

želi vključiti v e-usposabljanje z njihovimi imeni in elektronskimi naslovi.  

2. Dataofficer d.o.o. posameznemu zaposlenemu dodeli uporabniško ime in geslo za uporabo 

SMARTDPO e-učilnice. Vsak zaposleni s svojim uporabniškim imenom in geslom dostopa do e-učilnice 

doma ali v službi, preko spleta (24/7).  

3. E-učilnica je za udeležence »odprta« oziroma se lahko uporablja od 5.4. do 26.4. 2021. Kadarkoli v 

tem obdobju (lahko pa tudi večkrat) posameznik predela gradivo in po končanem usposabljanju pridobi 

Potrdilo o opravljenem usposabljanju. Preko e-učilnice ali preko na elektronski naslov info@dataofficer.si, 

se lahko posredujejo vprašanja (do 20.4.), na katere bodo strokovnjaki odgovorili na webinarju.  

4. Prijavljeni se 23. 4.  udeležijo webinarja. Potekal bo preko aplikacije Zoom.  Za udeležbo na 

webinarju si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih 

navodilih.  Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na webinarju bo vsak udeeleženec 

dobil dan pred dogodkom na svoj e-naslov.  
 

Rok za prijavo:   

Prijave posredujete do 30.3. 2021  na elektronski naslov info@dataofficer.si ali nas pokličite na št. 041 314-400. 

 

Cena:   

- 120,00 EUR na udeleženca (vključuje udeležbo v e-učilnici in na webinarju +  gradivo in potrdilo o 

izvedenem usposabljanju) 

Organizacija, ki prijavi 2 ali več zaposlenih, pridobi 20 odstotni popust na vse udeležence.  

Organizacija, ki prijavi na usposabljanje 10 ali več zaposlenih, pridobi 30 odstotni popust na vse udeležence.   

Opomba: Navedeni ceni je treba prišteti še pripadajoči DDV. 

         Direktorica:  

        Mag. Renata Zatler, CIPP/E  

 

 

 
Člani IAPP: več o certifikatu na: https://iapp.org/certify/cippe/ . 
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