
 

CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, storitve 
d.o.o. 
Oblakova ulica 34, 3000  CELJE 
 
REHA služba: Ipavčeva 6, 3000 CELJE 
 
KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA: 
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 100,00 € 
+ 22 % DDV.  
Cena vključuje gradivo in okrepčilo.  
Znesek kotizacije se vplača na transakcijski 
račun 
CRI Celje d.o.o., odprt pri ABANKA d.d., 
Slovenska 58, 1517 LJUBLJANA, št. 
0510 0801 4249 777, do pričetka seminarja. 
 
Podpisniki pogodbe s CRI Celje d.o.o. se 
udeležijo seminarja s prijavo brez plačila 
kotizacije. 
 
PRIJAVNICA:  
Prijavnico pričakujemo najmanj PET dni pred 
pričetkom seminarja po pošti, faksu ali E-pošti. 
 
INFORMACIJE O SEMINARJU:  
ČUČEK Dorotej, tel. (03) 4264 530  
 
ORGANIZACIJA- PRIJAVE:  
RETKO SCHLOSSER Maja, tel. (03) 4264 506  
maja.retko@cri.si 
 

 
 

CRI Celje d.o.o. 
 

Center za rehabilitacijo invalidov 

 

vas vabi na  
strokovni seminar 

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
PO 25.maju 2018 

 
v četrtek, dne 14. decembra 2017 

med 9.30 in 13. uro 

 

 
Seminar bo vodil odvetnik Miha ŠERCER, 
univ. dipl. prav. 
 
 

  
 

      

 

 

 

 
 

CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, 
storitve d.o.o. 

Ipavčeva 6, 3000  CELJE 
 

 Telefon: (03) 4264 500 
 Telefax: (03) 4264 549,  

(03) 4264 565 
 E-mail: maja.retko@cri.si 

    
 Spletna stran: www.cri.si 
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Spoštovani, 
v zadnjem času pogosto poudarjena  GDPR – 
Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov 
prinaša pomembne spremembe na področju 
varovanja osebnih podatkov in zasebnosti na 
delovnem mestu. 
Najkasneje do 25. maja 2018 morajo vsi 
pravni subjekti, ki zbirajo in obdelujejo 
osebne podatke uskladiti svoje delovanje 
skladno z uredbo. 
 

                     
Dejstvo je, da bodo spremembe vplivale na 
podjetja in dejavnosti, ki zbirajo in 
obdelujejo osebne, nekatera tudi občutljive 
podatke posameznikov.  
Slednje še posebej velja za invalidska 
podjetja, zaposlitvene centre in druge 
akterje, ki so s svojo specifično kadrovsko 
strukturo še posebej vpeta v to področje. 
 
Na seminar vabimo: 

 direktorje invalidskih podjetij 

 kadrovske delavce 

 pravnike 
 ostale, ki se srečujejo z VOP 
 

 

VSEBINA SEMINARJA: 
Obravnavane bodo naslednje teme, 
povezane z varstvom osebnih podatkov ter 
zasebnosti na delovnem mestu: 
 

 zahteve nove EU Uredbe (začetek 
veljavnosti maj 2018) in predvidena 
nova zakonodaja 

 podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov 

 omejitve pri obdelavi podatkov 

 način zbiranja podatkov, hramba, 
zavarovanje, zagotavljanje 
sledljivosti, brisanje… 

 pooblaščenec za varstvo osebnih 
podatkov 

 pogodbena obdelava, posredovanje v 
druge države 

 meje zasebnosti na delovnem mestu 

 primeri iz prakse, priporočila za 
ureditev tega področja… 

 
Seminar bo vodil Miha Šercer, univ. dipl. 
pravnik, odvetnik iz odvetniške pisarne 
Šisernik – Šercer v Ljubljani, odličen 
poznavalec zakonodaje s področja varstva 
osebnih podatkov in delovnega prava v 
teoriji in praksi. 
                             

 

P R I J A V N I C A 

NA ENODNEVNI SEMINAR 
                       

14. DECEMBER 2017 

 

od 9.30 do 13.00 ure 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
PO 25.maju 2018 

  
  
 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

 

     
Podjetje: ___________________________ 

Naslov: ____________________________ 

___________________________________ 

Davčni zavezanec:     DA           NE 

Davčna številka: _____________________ 

Telefon:  ___________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 

Podpis:               Žig: 

 UDELEŽENEC/KA: 

PLAČNIK KOTIZACIJE: 


