
 

CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, 
storitve d.o.o. 
Oblakova ulica 34, 3000 Celje 
ID za DDV: SI58936467 
Tel.: 03 4264 500 
Faks: 03 4264 549 

 
KRAJ IZVAJANJA: 
CRI Celje d.o.o., REHA STORITVE, Ipavčeva 
ulica 6, 3000 CELJE, učilnica II. nadstropje. 
(V bližini PARKIRNE HIŠE GLAZIJA, Policijske 
postaje Celje, Bolnišnice Celje in ZD Celje).  
 
KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA: 
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 100,00 € 
+ 22 % DDV.  
Za podpisnike pogodbe s CRI Celje d.o.o. je 
kotizacija za udeležbo na seminarju 20,00 € + 
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. 
 
PRIJAVNICA:  
Prijavnico pričakujemo najkasneje do petka,  
14. septembra 2018 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. 
 

vas vabi na  
strokovni seminar 

 
 

VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV  

od 25. maja 2018 dalje 
 

 
 

v sredo, 19. septembra 2018 
od 9:00 do 13:00 ure 

 

 
Seminar bosta vodili odvetnici dr. Nataša 
Pirc Musar in mag. Rosana Lemut Strle 

      

 

 

 

 
 

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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V preteklih mesecih je bilo in je še vedno 
veliko govora in debat na temo varovanja 
osebnih podatkov. 
 

Kot vemo je GDPR (Splošna uredba o 
varstvu osebnih podatkov) prinesla 
nekatere spremembe glede na obstoječo 
zakonodajo v RS. 
 

ZVOP-1 je še vedno v veljavi, Splošna 
uredba nekatere zadeve s tem v zvezi 
urejuje drugače, ZVOP-2 pa še ni bil sprejet. 
Glede na hierarhičnost pravnih aktov EU je 
Splošna uredba neposredno uporabljiva 
tam, kjer naš ZVOP-1 ni usklajen z uredbo in 
če prinaša nove institute, ki jih pred tem ni 
bilo, kot npr. pooblaščenec za varstvo 
osebnih podatkov. 
 

 
Cilj tokratnega seminarja je razjasniti 
številna vprašanja na to temo, zlasti pa kaj 
moramo v svojih organizacijah postoriti, da 
bomo na področju varovanja osebnih 
podatkov delovali skladno s predpisi. 
 

 
 

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: 
 

 GDPR v razmerju do naše zakonodaje 

 konkretni odgovori v zvezi z novo EU 
Uredbo in predvidena nova 
zakonodaja 

 pojasnila kaj je potrebno urediti v 
podjetjih na področju varovanja 
osebnih podatkov v skladu s predpisi 

 pooblaščenec za varstvo osebnih 
podatkov 

 primeri iz prakse, priporočila za 
ureditev tega področja… 

 
Seminar bosta vodili dr. Nataša Pirc Musar, 
ustanoviteljica odvetniške družbe Pirc 
Musar in mag. Rosana Lemut Strle, 
partnerica v odvetniški družbi Pirc Musar, 
strokovnjakinji in odlični poznavalki s 
področja varstva in obdelave osebnih 
podatkov. 
                             

 

P R I J A V N I C A 

NA ENODNEVNI SEMINAR 
                       

19. SEPTEMBER 2018 

 

od 9:00 do 13:00 ure 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
od 25. maja 2018 dalje 

 
  
 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

 

     
Podjetje: ___________________________ 

Naslov: ____________________________ 

___________________________________ 

Davčni zavezanec:     DA           NE 

Davčna številka: _____________________ 

Telefon:  ___________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 

Podpis:               Žig: 

 UDELEŽENEC/KA: 

PLAČNIK KOTIZACIJE: 


