UDRUŽENJE OBRTNIKA VRBOVEC
Križevačka 4, 10340 VRBOVEC
MOB. 0952791424
e-mail: uo.vrbovec@hok.hr

BESPLATNI SEMINAR

PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA
9. travnja 2018. U 17,30 SATI – VRBOVEC
Seminar je namijenjen svim obrtnicima koji na osnovi propisa ili vlastite odluke temeljem
propisa, prikupljaju i obrađuju osobne podatke fizičkih osoba (voditelji obrade).
Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s
obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive
95746/EZ (Opća uredba i zaštiti podataka), stupila je na snagu, a primjenjuje se izravno u državama
članicama EU od 25. svibnja 2018. To znači da za njenu provedbu nije potrebno donošenja hrvatskog
zakona već ona izravno postaje dio hrvatskog pravnog sustava, pa je svi obveznici moraju primjenjivati
od navedenog dana.
Uredba obvezuje sve fizičke i pravne osobe, tijela javne vlasti, agencije i druga tijela koja obrađuju
osobne podatke fizičkih osoba na osnovi propisa RH ili EU odnosno koji sami određuju svhu i sredstva
obrade osobnih podataka. Krug obveznika je vrlo širok pa svi takvi subjekti trebaju pravovremeno
izvršiti pripremu za primjenu Uredbe.
Sve navedeni obveznici trebaju do 24. svibnja 2018. postupati temeljem još uvijek Zakona o zaštiti
osobnih podataka, a od 25. svibnja 2018. izravno primjenjivati Uredbu i novi Zakon o provedbi Opće
uredbe o zaštiti podataka.

Polaznici seminara steći će potrebna znanja o:
- bitnim odredbama i obveznicima Uredbe,
- obvezama,
- ispitanicima i njihovim pravima,
- kako provesti usklađenje svoje organizacije i postupanja sa zahtjevima Opće uredbe.

Program seminara:
I. dio: Opća uredba o zaštiti podataka
1. Općenito o Uredbi:
- predmet Uredbe
- područje primjene, obveznici primjene
- načela obrade osobnih podataka
2. Najvažniji pojmovi:
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- osobni podatak
- obrada osobnih podataka

3. Pravna osnova obrade
4. Prava ispitanika:
- koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade
- pravo ispitanika na pristup
- pravo na brisanje osobnog podatka
- pravo na ograničenje obrade
- pravo ne prenosivost podataka
- pravo na prigovor
5. Voditelj obrade i izvršitelj obrade
- obveze voditelja i izvršitelja
- evidencija o aktivnosti obrade
8. Službenik za zaštitu osobnih podataka: imenovanje, način rada, zadaci
10. Pravna sredstva, odgovornost i sankcije
IV. dio Postupak usklađenja s Općom uredbom
Što voditelji obrade trebaju učiniti kako bi se uskladili sa zahtjevima Opće uredbe? Kako to provesti?
- kako uobličiti projekt usklađenja
- definiranje obveza voditelja obrade/izvršitelja obrade/primatelja
- utvrđivanje stupnja usklađenosti
- identificiranje kategorija osobnih podataka
- utvrđivanje organizacijskih i tehničkim mjera zaštite podataka
- propisivanje postupka, politika, dokumenata, dužnosti, odgovornosti
- mogući pomoćni alati
- alati za dokazivanje pouzdanost
Predavač: Nenad Šimunec, odvjetnik u Zagrebu, suradnik RIF-a

Obavezna prijava SMS na 0952791424 / NAZIV / BROJ POLAZNIKA
ili na e-mail uo.vrbovec@hok.hr ovisno o broju prijavljenih naknadno
ćemo Vam javiti mjesto održavanja na Vaše kontakt podatke iz prijave na
SMS ili e-mail

