5-dnevno usposabljanje

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov –
DPO strokovnjak

DPO strokovnjak
TÜV certificiran program usposabljanja za DPO (Data Protection
Officer) strokovnjakov

Evropski parlament in Svet sta 27. aprila 2016 objavila Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. S to objavo se
je razveljavila Direktiva 1995/46/ES. Reforma med drugim vključuje Splošno uredbo o varstvu
osebnih podatkov GDPR (The General Data Protection Regulation), ki je že začela veljati in se
bo pričela uporabljati 25. maja 2018. Uredba bo tako postala neposredno zavezujoča na območju
celotne EU.
Cilj Splošne uredbe o varstu podatkov je omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi
podatki ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov v EU.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov morajo nekateri upravljavci in obdelovalci
imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Ta obveznost bo veljala za vse javne organe
in telesa (ne glede na vrsto podatkov, ki jih obdelujejo) ter za druge organizacije, katerih temeljna
dejavnost je sistematično, obsežno in redno spremljanje posameznikov ali obsežna obdelava
občutljivih osebnih podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) bo odgovorna za skladnost
delovanja organizacije z uredbo in bo prva kontaktna točka v primeru inšpekcijskega
postopka s strani informacijskega pooblaščenca. Pooblaščena oseba mora tako imeti
zadostno strokovno znanje glede zakonodaje in prakse na področju varstva podatkov.
Program usposabljanja pooblaščenih oseb DPO udeležence pripravi na izvajanje nalog, ki
jih ima omenjena oseba skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Kdo smo in kaj nudimo
TÜV AUSTRIA AKADEMIJA je mednarodno priznana izobraževalna organizacija, članica TÜV
Austria Group, ki nudi inovativna, celovita izobraževanja ter usposabljanja iz različnih področij.
Do danes smo izobrazili več kot 95.000 oseb iz privatnega in javnega sektorja Evrope, daljnega
Vzhoda, ter latinske Amerike. Oblikovali smo specializirano usposabljanje DPO EXECUTIVE –
DPO strokovnjak z namenom priprave vodilnih v organizacijah za prevzem funkcije DPO
strokovnjaka. Usposabljanje za DPO strokovnjaka je vrhunski edinstveni izobraževalni program
in eden redkih, ki nudi akreditiran certifikat z mednarodno veljavo.

Na usposabljanju udeležence pripravimo na opravljanje izpita za naziv akreditiranega
strokovnjaka DPO skladno s standardom ISO 17024 (DPO Executive Accredited Certification
Scheme), ki je mednarodno priznan ter omogoča številne prednosti pri profesionalnem razvoju.
Opravljanje akreditacijskega izpita je izbirno in ni zahtevano za vse, ki se udeležijo usposabljanja.

Usposabljanje obravnava sledeča
področja:
•

Analiza uredbe in primerjava z obstoječo nacionalno zakonodajo.

•

Analiza in poznavanje zahtev in ukrepov, ki morajo biti izvedeni skladno z novo
uredbo General Data Protection Regulation (GDPR).

•

Osnove varstva osebnih podatkov.

•

Funkcija DPO strokovnjaka.

•

Izdelava ocene učinka (PIA).

•

Izdelava celovitega načrta v primeru varnostnega incidenta.

•

Spremljanje skladnosti prenosa iz teorije v prakso.

•

Praktični primeri.

Izvajalca usposabljanja

dr. Boštjan Kežmah
Preizkušeni revizor informacijskih sistemov (z nazivom pri Slovenskem inštitutu za revizijo in
mednarodnem združenju ISACA) ter sodni izvedenec in cenilec za informatiko in programsko
opremo. Ima 17 let delovnih izkušenj, predvsem s področja upravljanja, varnosti in revizije
informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja, metodologije razvoja varnih informacijskih
rešitev in računalniške forenzike.

dr. Urška Kežmah
Odvetnica, ki je do nedavnega opravljala funkcijo okrožne sodnice in podpredsednice na
Okrožnem sodišču v Mariboru, kjer je bila tudi vodja oddelka za civilno sodstvo. Specializirana je
za področje civilnega, gospodarskega prava, varstvo osebnih podatkov ter mediacijo. Predava
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in Doba fakulteti Maribor ter na številnih strokovnih in
znanstvenih dogodkih v Sloveniji in tujini. Je avtorica številnih monografij in člankov.

Komu priporočamo udeležbo?
Udeležbo na usposabljanju priporočamo vsem, ki opravljajo katero od vodilnih funkcij v različnih
oddelkih podjetij, se že sedaj srečujejo z obdelavo osebnih podatkov ali želijo postati pooblaščena
oseba DPO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodje varnostnih oddelkov,
IT managerji,
IT svetovalci podjetjem,
razvijalci programske opreme,
CISCO (Chief Information Security Officers),
odvetniki,
zaposleni v odvetniških pisarnah,
diplomirani pravniki,
znanstveniki,
strokovnjaki, ki bi svojo kariero radi gradili na tem področju.

Usposabljanje obsega vso potrebno vsebino, ki je defirnirana v kvalifikacijsko-certifikacijski shemi
DPO strokovnjaka TÜV Austria in nudi udeležencem možnost opravljanja certifikacijskega izpita.

Stroški, navodila udeležencem in
kontaktni podatki
Cena usposabljanja znaša 1.450,00 € brez DDV (1.769,00 €). V primeru prijave 2 (dveh) ali več
kandidatov vam priznamo 10 % popust!
Udeleženci usposabljanja lahko dodatno opravijo preizkus po akreditiranem postopku za
pridobitev certifikata DPO z mednarodno veljavnostjo. Opravljanje preizkusa znaša 210,00 € brez
DDV (256,20 € z DDV).
Kotizacija vključuje udeležbo na usposabljanju, izdajo potrdila, oz. v primeru vplačila za pridobitev
certifikata, preizkus znanja, gradivo usposabljanja in kosilo vsak dan trajanja usposabljanja.

Kontaktirajte nas!
TÜV AUSTRIA SERVIS d.o.o., Kontaktna oseba: mag. Dejvi Ružič, GSM: 041 643 605
office@tuv-austria.si
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