Poštovani,
HGK – Županijska komora Pula poziva Vas na predavanje
GDPR u primjeni
Iskustva u uvođenju GDPR-a temeljena na dokumentaciji iz prakse
koje će se održati 4. prosinca 2018 (utorak) u 9 sati
u prostorima HGK - ŽK Pula, Carrarina 5, Pula.
Na predavanju će biti riječi o sljedećim temama:
 U kojim se procesima obrađuju osobni podaci? Što se mijenja u dosadašnjem
radu?
 Pravna osnova i kada je uistinu potrebna privola?
 Kako izgleda Evidencija aktivnosti obrade, ugovori s izvršiteljima obrade,
pravilnici i privole te ostala dokumentacija?
Program predavanja:
Satnica
Tema
9.00-9.30
Uvod u Opću uredbu
za zaštitu podataka
(GDPR)
9.30-10.00
Iskustva u uvođenju
GDPR-a
10.00-10.30

Tko sudjeluje u uvođenju GDPR-a? U kojim
procesima se obrađuju osobni podaci? Što se mijenja
u dosadašnjem radu?

Pauza za kavu

10.30-11.00

Pravna osnova za
primjenu GDPR-a
11.00-11.30 Dokumentacija
GDPR-a u primjeni
11.30-12:00

Opis
Osnovni elementi Uredbe, tko su obveznici primjene?

Koje su pravne osnove za obradu osobnih podataka?
Kada treba tražiti privolu?
Pregled Evidencije aktivnosti obrade, privola,
ugovora s izvršiteljima obrade, politike privatnosti,
pravilnika o zaštiti osobnih podataka i dr.

Pitanja i odgovori

Ciljna grupa
Predavanje je namijenjeno tvrtkama koje tek započinju s uvođenjem GDPR-a ili imaju
nedostatnu primjenu GDPR-a unutar tvrtke. Na predavanju će biti riječi o osnovnim
pojmovima i zahtjevima GDPR-a, stoga nije potrebno predznanje sudionika.

Sudjelovanjem na predavanju sudionici će dobiti konkretna znanja i iskustva iz prakse,
te uvid u dokumentaciju iz prakse.
Predavanje će održati: Anita Majstrović Dukić i Ana Sokal.
Anita Majstrović Dukić poslovna je savjetnica i suvlasnica tvrtke Reset d.o.o. iz
Rijeke za poslovno savjetovanje različitih tema poslovnog upravljanja od ISO normi do
upravljanja ljudskim potencijalima i GDPR-a. Poslovnim savjetovanjem bavi se već 15
godina i iza sebe ima 70-tak provedenih projekata u manjim i većim tvrtkama s temama
implementacije od sustava kvalitete do energetske učinkovitosti, zaštite okoliša i
zaštite na radu te primjene GDPR-a. Znanje o implementaciji GDPR-a stekla je na
brojnim edukacijama, implementaciji u različitim tvrtkama te suradnjom i zajedničkim
tumačenjem zahtjeva GDPR sa stručnjacima različitih profila.
Smatra da je ispravno uvođenje GDPR-a moguće jedino u multidisciplinarnom timu
koji posjeduje pravna, tehnička i znanja iz upravljanja procesima. Stoga u projektima
implementacije GDPR-a surađuje s pravnim i po potrebi informatičkim savjetnicima.
Ana Sokal odvjetnica je u samostalnom odvjetničkom uredu. U svom radu pretežito
se bavi pružanjem pravne pomoći pravnim i fizičkim osobama u području trgovačkog
prava i prava trgovačkih društava, stečajnog prava, ovršnog prava i naplate
potraživanja, radnog prava, potrošačkih prava, zemljišnoknjižnog prava te prava
vlasništva i drugih stvarnih prava. U području zaštite osobnih podataka i
implementacije Opće uredbe za zaštitu podataka (GDPR) edukaciju je stekla
sudjelovanjem na brojnim seminarima i radionicama te kao pravni savjetnik u
projektima implementacije GDPR-a u više tvrtki.
Način prijave
HGK- Županijska komora Pula za članice HGK osigurala je sudjelovanje pod
povoljnijim uvjetima te je sudjelovanje besplatno.
Broj sudionika je ograničen.
Interes za sudjelovanje potvrđuje se ispunjavanjem online prijave.
Prijave će se zaprimati do 29. studenoga ili ranije u slučaju popunjenja kapaciteta
dvorane.
Vjerujemo da ćete prepoznati interes za sudjelovanje.
S poštovanjem,

Predsjednica

Jasna Jaklin Majetić, v.r.
2

