
Vas vljudno vabi na posvet
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN NJEGOVE ZLORABE

Varstvo  osebnih  podatkov  je  postalo  v  zadnjem  času  ena  izmed  najpomembnejših  pravic  vsakega 
posameznika. Zato se sama po sebi postavljajo vprašanja, kako dobro poznamo mejo med prekrškom in  
kaznivim dejanjem pri podajanju informacij? Ali nam je kot izvajalcu storitev dovoljeno povedati vse ali nič?  
Ali  lahko  postavimo  videonadzor  zaradi  večje  varnosti  in  v  katerih  primerih,  če  sploh,  lahko  damo 
varovancem zapestnice za nadzor? 

Na ta in še na mnoga druga vprašanja iz prakse, bomo odgovorili na posvetu VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
IN NJEGOVE ZLORABE.

Namen posveta je ozaveščenost in izboljšanje poznavanja pravil o varstvu osebnih podatkov, hkrati pa vas 
bomo opozorili na napake, s katerimi se boste izognili nadzoru Informacijskega pooblaščenca in tožbam.

KDAJ? Torek, 18. oktober 2016, od 13.00 do 15.00.

KJE? Domus Medica, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana

Predavatelj: mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov 
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GLAVNE TEME POSVETA:

1) Kaj obsega Zakon o varstvu osebnih podatkov in kaj v praksi počne Informacijski pooblaščenec (kakšne 
so sankcije za kršitve)

2) Osnovni pojmi/koncepti s področja varstva osebnih podatkov (upravljavec, pogodbeni obdelovalec, 
obdelava, zbirke osebnih podatkov)

3) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, namen obdelave, načelo sorazmernosti
4) Pogodbena obdelava osebnih podatkov (kdaj, kako)
5) Pravice posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov
6) Zavarovanje osebnih podatkov (še posebej podatkov o zdravstvenem stanju varovancev oz. pacientov)
7) Posebni sklopi: videonadzor (vhodi, notranjost domov), nadzor s pomočjo GPS tehnologije (avtomobili, 

zapestnice za varovance), iznos podatkov v tretje države (v primeru, če uporabljate računalniške oblake).

PRIJAVA:

Vašo prijavo nam prosimo pošljite po pošti, e-pošti info@dolgotrajna-oskrba.si ali prek spletnega obrazca 
http://dolgotrajna-oskrba.si/izobrazevanje/prijava_na_izobrazevanje/ s pripisom študent PF.

Zaradi zasedbe prostih mest (prvih 5 prijavljenih študentov ali  študentk Pravne fakultete), se prijavite 
čimprej, saj je število mest omejeno!

Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred posvetom. 

Za dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo.

Veselimo srečanja z vami,
Inštitut za dolgotrajno oskrbo
mag. Alenka OVEN, direktorica
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