Usposabljanje in certificiranje DPO pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
6.11.-13.11. 2018 (Maribor)
13.11. – 20.11.2018 (Ljubljana)

DPO oseba je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, katere naloga je preverjanje
skladnosti organizacij z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Vabimo vas na
usposabljanje DPO oseb, ki bo potekalo v Mariboru.

Komu priporočamo udeležbo?
Udeležbo na usposabljanju priporočamo vsem, ki opravljajo katero od vodilnih funkcij v različnih
oddelkih podjetij, se srečujejo z obdelavo osebnih podatkov ali želijo postati pooblaščena oseba
DPO: vodje varnostnih oddelkov, IT managerji, IT svetovalci podjetjem, razvijalci programske
opreme, CISCO (Chief Information Security Officers), odvetniki, zaposleni v odvetniških pisarnah,
diplomirani pravniki, znanstveniki in strokovnjaki, ki bi svojo kariero radi gradili na tem področju.

Usposabljanje obsega vso potrebno vsebino, ki je definirana v kvalifikacijskocertifikacijski shemi DPO strokovnjaka TÜV Austria in nudi udeležencem možnost
opravljanja certifikacijskega izpita.

Trajanje:
Usposabljanje bo trajalo 5 (pet) dni, in sicer:
Maribor: 6.11., 7.11., 8.11., 12.11. in 13.11. 2018, vsak dan od 9:00 do 16:00.
Ljubljana: 13.11., 14.11., 15.11., 19.11. in 20.11.2018, vsak dan od 9.00 do 16.00.

Lokacija:
Usposabljanje bomo izvajali v predavalnici podjetja Civis d. o. o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
(CENTER 65).

Moduli usposabljanja:
Udeleženci spoznajo in na praktičnih primerih preizkusijo naslednje vsebine:

Modul 1
 Pravna ureditev varstva
osebnih podatkov
(slovenska zakonodaja in
regulativa na področju EU).
 Zgodovina ureditve varstva
osebnih podatkov in nove
zakonodajne usmeritve.
 Vrste osebnih podatkov.
 Splošna uredba o varstvu
osebnih podatkov
(struktura, namen,
vsebina).
 Temeljni pojmi in praktična
uporaba Uredbe.
 Nameni obdelave osebnih
podatkov s praktičnimi
primeri.

Modul 2

Modul 3

 Pojem
upravljavca/obdelovalca.

 Informacijska varnost.

 Pooblaščena oseba za
varstvo osebnih podatkov
(imenovanje, položaj,
obveznosti).

 Standardi na področju
informacijske varnosti in
osebnih podatkov.

 Najemanje storitev DPO
(vsebina pogodbe,
opredelitev obveznosti).

 Zagotavljanje informacijske
varnosti (SOC).

 Naloge DPO.
 Konflikt interesov.

 Varnostni incidenti in kršitve.

 Varnostna politika.

 Revizija informacijskega
sistema.

 Študije praktičnih primerov.
 Kako se izvaja nadzor
skladnosti z GDPR.
 Privolitev (zakonitost
obdelave, pogoji za privolitev,
posebnosti, ki veljajo za
otroke).

Modul 4

Modul 5

 Prepoznava varnostnega incidenta v praksi.

 Kako ozaveščati zaposlene?

 Varnostni incident v. kršitev.

 Nadzor in kontrola nad osebnimi podatki.

 Prijava kršitve, obvestilo prizadetim.

 Certificiranje, sprejem kodeksa.

 Inšpekcijski nadzor (obveznosti upravljavca,
obdelovalca, DPO).

 Kako izvesti uskladitev z GDPR?
 Izdelava ocene učinka na varstvo osebnih
podatkov (praktični primer).

Predavatelji:
Dr. Urška Kežmah, odvetnica, specializirana za področje civilnega, gospodarskega prava, varstvo osebnih
podatkov ter mediacijo.
Dr. Boštjan Kežmah, preizkušeni revizor informacijskih sistemov, sodni izvedenec ter cenilec za
informatiko in programsko opremo.
Aleksandra Fridl Boc, odvetnica, strokovnjakinja za področje inšpekcijskih postopkov in prekrškov.
Milan Gabor, strokovnjak za informacijsko varnost, etični heker.
Mag. Tina Žagar, pravnica, certificirana DPO.

Cena:
Cena usposabljanja znaša 1.450,00 € brez DDV (1.769,00 €). V primeru prijave 2 (dveh) ali več kandidatov
vam priznamo 10 % popust! Udeleženci usposabljanja lahko dodatno opravijo preizkus po akreditiranem
postopku za pridobitev certifikata DPO z mednarodno veljavnostjo. Opravljanje preizkusa znaša
210,00 € brez DDV (256,20 € z DDV).
Kotizacija vključuje udeležbo na usposabljanju, izdajo potrdila, oz. v primeru vplačila za pridobitev
certifikata, preizkus znanja, gradivo usposabljanja in kosilo vsak dan trajanja usposabljanja.

Informacije in prijava:
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu:
office@tuv-austria.si ali na GSM: 041 643 605 Dejvi Ružič.
ODJAVA: v primeru odjave sedem (7) dni pred pričetkom usposabljanja vam obračunamo administrativne stroške v višini 30 %
kotizacije. Pri odjavi štiri (4) dni ali manj pred pričetkom usposabljanja, kotizacije ne vračamo. V primeru nezadostnega števila prijav si
pridržujemo pravico do odpovedi ali spremembe datuma izvedbe.

Vabljeni!
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