
 
Prijave  se sprejemajo na naslov OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje ali po e-pošti ooz.grosuplje@ozs.si, najkasneje 

do 6.6.2018. Pri skupinskih izobraževanjih bodo prejete vloge po potrditvi izvedbe izobraževanja s strani OOZ Grosuplje odobrene za 
celotne stroške izobraževanja. Pri povračilih veljajo pogoji razvidni iz Javnega povabila k sofinanciranju skupinskih izobraževanj in 

usposabljanj enot malega gospodarstva na področju OOZ v letu 2018, ki je sestavni del te prijave. 

 

OOZ GROSUPLJE organizira praktično delavnico    

»UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV  

(GDPR) S PRAKTIČNIMI PRIMERI«,  

v torek, 12.6.2018, z začetkom ob 10.00, 

 v Domu obrtnikov, Ob Grosupeljščici 1b, Grosuplje. 

Predavatelja: Nataša Bogme Kirn, univ. dipl. ing. rač. (podjetje KingS d..o.o.) in  

             Blaž Jamšek, univ.dipl.iur. (podjetje JamB, pravno in poslovno svetovanje) 

 

Obseg delavnice: 4 šolske ure ( 2 uri teoretični del + 2 uri praktični del, z razpravo) 

 

Delavnica je organizirana v okviru Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja 

enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2018. Posledično je udeležba na 

delavnici za upravičence subvencionirana. Upravičenci do subvencionirane udeležbe so: 

 vsi člani OOZ Grosuplje, 

 vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti z do 50 zaposlenimi s sedežem na 

območju občine Grosuplje,  

 vsi samostojni podjetniki ali podjetja v zasebni lasti s sedežem v občini Dobrepolje. 

 

Zgoraj navedeni upravičenci poravnajo samo stroške kotizacije v višini 50 EUR (DDV vključen) na 

udeleženca. Vsi ostali udeleženci plačajo polno ceno, 100 EUR (DDV vključen) na udeleženca. 

Plačilo izvedite na tekoči račun podjetja KINGS, podatki o računu: SI56 1010 0005 3870 594, odprt 

pri Banki Koper. Prosimo, da se pri plačilu sklicujete na davčno številko podjetja: 00 davčna številka 

vašega podjetja.  

 

Vašo izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju dopisa, pošljite najkasneje do 6.6.2018 na 

OOZ Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali po e-pošti na ooz.grosuplje@ozs.si, skupaj 

s potrdilom o plačilu.  

 

Za dodatne informacije pokličite 01 786 51 30 (Janez Bajt) ali pišite na ooz.grosuplje@ozs.si  

 

Podrobneje o delavnici: 

Delavnica »Uredba GDPR s praktičnimi primeri« je namenjena obrtnikom in podjetnikom, ki v 

okviru svojega delovanja zbirajo in obdelujejo osebne podatke svojih zaposlenih ali svojih strank. 
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Verjetno že veste, da veljajo nova pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, ki stopijo v veljavo 25. 

maja letos. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) določa nova pravila glede varstva osebnih 

podatkov. Med najpomembnejšimi stvarmi morate biti najprej pozorni na:  

- ustreznost soglasja oziroma privolitve posameznika, da zbirate njegove podatke, kjer morate 

navesti vse namene, za katere jih zbirate, 

- pravice posameznikov, komu dajejo podatke ter kakšne pravice imajo v zvezi z njimi, 

- ustreznost pogodb s pogodbenimi obdelovalci (računovodski servisi, ponudniki marketinških 

akcij, IT ponudniki…), 

- popis evidenc v katerih zbirate in vodite podatke, na podlagi katerih lahko posameznik zahteva 

seznanitev, izbris, popravek ali prenos svojih podatkov. 

 

Poskrbeti morate za ustrezne politike varovanja osebnih podatkov, pripraviti ustrezne protokole v 

primeru varnostnih incidentov ter izvesti ustrezne postopke in ukrepe za minimizacijo količine 

podatkov, obseg njihove obdelave ter obdobje njihove hrambe.  

 

Na delavnici »Uredba GDPR s praktičnimi primeri«, boste izvedeli:  

 katere novosti prinaša Uredba GDPR, 

 kaj ureja Uredba GDPR, 

 kako se lotiti,  

 katere korake izvesti za ureditev skladnosti z Uredbo GDPR. 

 

Delavnica s praktičnimi primeri je razdeljena na dva dela, teoretični in praktični del. Praktičen del 

delavnice bo namenjen obravnavi vaših (realnih) primerov, ki jih bomo skupaj pripravili na način, 

da bodo skladni z zahtevami Uredbe GDPR. Prav zato vse prijavljene na delavnico prosimo, da še 

pred izvedbo delavnice na natasa.bogme@kings.si posredujete vaša konkretna vprašanja, ki se 

Vam porajajo ob implementiranju Uredbe GDPR v vaše poslovanje.    

 

Nataša Bogme Kirn, magistrica ekonomskih znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka računalništva, je svojo 

poslovno pot začela v mednarodnem računalniškem podjetju, kjer je bila pomočnica izvršnega direktorja za področje 

javne uprave. V okviru svojega dela je dodobra spoznala zakonodajo, za katero so skupaj s sodelavci pripravljali 

informacijsko podporo, ki je morala biti med drugim skladna tudi z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Trenutno je 

lastnica in svetovalka v podjetju KingS d.o.o., kjer že osmo leto pomaga naročnikom do boljšega, zakonsko ustreznega 

poslovanja. Je tudi lastnica in direktorica Zasebnega zavoda DOVOLIM.SI, kjer že 5. leto organizira druženja v obliki 

vadbe in skrbi za nežnejši spol ter aktivno sodeluje pri dobrodelnosti. 

 

Blaž Jamšek, univerzitetni diplomirani pravnik, je začel svojo profesionalno pot v nevladnih organizacijah, kjer je 

naprej kot pravni svetovalec, potem pa vodja pravnega svetovanja pridobil prve izkušnje (projekt Hiša SRCe je bil kot 

celostni socialni center prejemnik več nagrad). Kasneje se je preusmeril v podjetniške vode in se specializiral za pravno 

podporo mladim zagonskim podjetjem s področja gospodarskega in informacijskega prava. Trenutno deluje kot 

»general counsel« za evropsko crowdinvesting platformo CONDA, je mentor pravnega svetovanja v Zavod Mladi 

podjetnik in soustanovitelj in član upravnega odbora podjetniškega centra KIKštarter Kamnik. 
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PRIJAVA na delavnico »UREDBA GDPR S PRAKTIČNIMI PRIMERI«, 12.6.2018,  

organizirana  v okviru skupinskih izobraževanj na OOZ Grosuplje v 2018 (izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)  

Naziv podjetja/s.p.:                                                                                                                               Ime in priimek zastopnika podjetja/s.p.:  
 

Naslov podjetja/s.p.: Pošta:   
 

Matična številka podjetja/s.p.: Davčna št. podjetja/s.p.: Davčni zavezanec (obkroži): DA NE  
 

Občina  podjetja/s.p.: 
 

Oblika izobr. (obkroži): individualno   skupinsko                      Član OOZ Grosuplje (obkroži):  Da   Ne                               E- naslov:                                                       

IME in PRIIMEK udeleženca/ke Telefon udelež. Naziv oz. vsebina izobraževanja Termin  
Cena izobr.  

(z DDV) 
 

% oz. znesek povračila 
(izpolni OOZ Grosuplje) 

  delavnica »GDPR S PRAKTIČNIMI PRIMERI« 12.6.2018   

      

      

   
Plačil SKUPAJ 

  

 
Podpisani zastopnik podjetja/s.p. I  Z  J  A  V  L J A M, 
 
da za iste storitve, ki jih koristim po tej vlogi, ne prejemam finančne pomoči po drugih predpisih in da skupaj s tokratno pomočjo in vrednostjo doslej prejetih pomoči v obdobju zadnjih treh (3) let ne presegam zneska 
100.000,00 € v sektorju transporta oz. 200.000,00 € bruto v drugih gospodarskih dejavnostih, skladno s pravilom »de minimis«. V primeru ugotovitve neresničnosti te izjave, se zavezujem prejeta sredstva iz te vloge 
vrniti. Ravno tako sem seznanjen z vsebino Javnega povabila k sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja enot malega gospodarstva na področju OOZ Grosuplje v letu 2018, ki je sestavni del te Vloge.  
 
Podatki prijavnice se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo izvajalcu delavnice (Kings d.o.o.). Podatki prijavnice se 
zbirajo in obdelujejo za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 let. 
 

 
 SOGLAŠAM,  da OOZ Grosuplje uporabi moje kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in naziv podjetja) za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko 

kadarkoli pisno na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje, ali preko elektronske pošte, zahtevam, da OOZ Grosuplje v 15 dneh preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene 
obveščanja o novicah. 
 

da KingS d.o.o. uporabi moje kontaktne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in naziv podjetja) za namene obveščanja o novicah do preklica. Seznanjen sem, da lahko 
kadarkoli na elektronski naslov info@kings.si  zahtevam prenehanje uporabe. 
 

 
Datum Žig podpis zastopnika podjetja 
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