JESTE LI ZNALI?
Do 25. svibnja 2018. traje rok za usklađivanje s novom EU Općom uredbom o zaštiti osobnih
podataka - GDPR (engl. General Data Protection Regulation)! Nepoštivanje novih pravila iz Opće
uredbe (GDPR) može rezultirati novčanim kaznama i do 20 milijuna eura ili 4% godišnjeg prometa.

Pripremite se na vrijeme! Dođite na radionicu

VUŠ GDPR Day!
Kome je edukacija namijenjena?
Voditeljima zbirki osobnih podataka, voditeljima i djelatnicima kadrovskih službi,
službenicima za zaštitu osobnih podataka, voditeljima i djelatnicima pravnih službi,
direktorima trgovačkih društava, javnih poduzeća i voditeljima sektora u trgovačkim
društvima, javnim poduzećima i javnoj upravi, svim zainteresiranim osobama.

6. VELJAČE 2018.

Početak: 10:00 sati | Završetak: 14:30 sati
Mjesto: Veleučilište u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11
PROGRAM RADIONICE
GDPR – što je to? (Danko Pigac, poslovni konzultant s više od 20 godina iskustva u regionalnim
korporacijama, specijaliziran za GDPR)
		• pregled GDPR-a
		• što GDPR znači za pojedinca
		• što GDPR znači za kompaniju
		• zašto uskladiti poslovanje
GDPR – pravni pogled (Anita Šlogar, pravnik s više od 20 godina poslovnog iskustva, specijalizirana za GDPR)
		• što se mijenja u odnosu na stari zakon
		• kako će se GDPR provoditi
		• nadzorno tijelo
		• nadzor i korektivne mjere
GDPR – kako uskladiti poslovanje (Igor Strmečki, poslovni konzultant s više od 20 godina iskustva u
regionalnim korporacijama, specijaliziran za GDPR)
		• kako započeti projekt usklađivanja poslovanja s GDPR-om
		• faze projekta
		• poslovno-tehničke mjere
		• dokazi usklađenosti
Q&A session (60min)
		• sudionici postavljaju pitanja, predavači odgovaraju
GDPR je odgovornost uprave, jer utječe na cjelokupno poslovanje. Sukladnost je
strateška inicijativa koja pruža priliku da ustanovimo da li je naše poslovanje spremno za
digitalnu eru te imamo li future-proof produkte i usluge s kompetitivnom prednošću.

PRIJAVNICA
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU | Trg Andrije Hebranga 11 | IBAN: HR58 24070001100162339

Narudžbenicu pošaljite faksom na broj 022/216-716 ili mailom na vanja@vus.hr

Cijena, dodatne pogodnosti:

VUŠ
GPDR
Day!

Kotizacija: 915,00 kn po polazniku
Poziv na broj: HR 02 111
Svrha uplate: GPDR
10% popusta ostvaruju studenti i alumnisti Veleučilišta u Šibeniku
Datum održavanja: 6. veljače 2018.
Kotizacija uključuje:
• aktivno sudjelovanje na radionicama s pripadajućim materijalima
• studijske materijale u tiskanom obliku
• odgovore na pitanja na radionicama i između njih
• osvježenja u pauzama
• potvrda o završenoj edukciji, s programom edukacije
• razmjena iskustava sa sudionicima

Naziv tvrtke ili ime i prezime naručitelja za fizičke osobe:
Grad i poštanski broj: 							

OIB:

Adresa primatelja računa - sjedište tvrtke:
E-mail:							

Broj faksa

Datum							

Potpis i žig

Prvi polaznik:
Ime i prezime						Funkcija
E-mail						

Telefon		

Mobitel

Drugi polaznik:
Ime i prezime						Funkcija
E-mail						

Telefon		

Mobitel

Treći polaznik:
Ime i prezime						Funkcija
E-mail						

Telefon		

Mobitel

OPĆI UVJETI: Kotizacija se uplaćuje najkasnije 3 radna dana prije početka programa. Sudjelovanje je moguće otkazati
pisanim putem (e-mail ili faks porukom) najkasnije 5 radnih dana prije početka programa. Sudionici koji su odustali nakon tog
roka ili ne prisustvuju programu, nemaju pravo na povrat kotizacije i dužni su platiti punu naknadu. Ako prijavljeni sudionik ne
može sudjelovati na programu, može poslati drugog zamjenskog sudionika.
Veleučilište u Šibeniku zadržava pravo otkazivanja - u ovom slučaju, naknada se vraća u cijelosti. Potpisivanjem obrasca za
prijavu, prihvaćate ove odredbe i opće uvjete. Podatke koje ste naveli mogu se upotrijebiti u našim promotivnim aktivnostima
i ni u kome slučaju neće biti dani trećim stranama. Vaše podatke po vašem zahtjevu možemo promijeniti ili izbrisati.

