
23. listopada 2020. (petak), u 10.00 sati; Zagreb, 

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

do 25% popusta za IUS-INFO pretplatnike!

Na praktikumu obrađujemo aktualne teme u području zaštite osobnih podataka. Presuda Suda EU (C-311/18, Schrems II) otvorila je 
mnoga pitanja i nedoumice u postupcima prijenosa osobnih podataka u SAD i ostale treće zemlje. Odnos voditelja i izvršitelja obrade 
obradit ćemo u svijetlu novih smjernica Europskog odbora za zaštitu osobnih podataka, a pandemija COVID-19 preispituje granice 
privatnosti pojedinca i općeg javnog interesa te unosi nesigurnost u provođenju preporuka i odluka nadležnih tijela.

Aktualnosti u obradi i zaštiti osobnih podataka
Predavačica: Vlatka Vuković (dipl.iur, CIPP/E) glavni je konzultant u društvu Horvath Wolf. U području zaštite osobnih po-
dataka profesionalno djeluje još od 2015. godine, a specijalizirala se za međunarodne prijenose osobnih podataka. Savjetuje 
male i srednje poduzetnike, javna tijela i multinacionalne kompanije u Hrvatskoj i EU. Kao korporativni pravnik radila je u javnom 
sektoru na pravnim i poslovima regulatornog usklađivanja u području zaštite osobnih podataka, zaštite potrošača, tržišnog 
natjecanja, elektroničke trgovine, platnog prometa i prodaje osiguranja te kao službenik za zaštitu osobnih podataka.

TEME

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje

• Slučaj Schrems II – povijesni pregled, gospodarsko politički kontekst, značaj presude za kompanije u RH

• Standardne ugovorne klauzule – kada su primjenjive, što sadrže, kako ih primijeniti

• Odstupanja za posebne situacije – primjena članka 49. Opće uredbe u praksi

• Privola ispitanika – je li primjerena za prijenos podataka

• Što su obvezujuća korporativna pravila (BCR) – prednosti i ograničenja

Obrada osobnih podataka u okolnostima pandemije COVID-19

• Provedba odluka i preporuka nadležnih tijela u skladu s Općom uredbom

• Obrada osobnih podataka zaposlenika i posjetitelja – svrha obrade i pravna osnova

• Odgovornosti i obveze poslodavca u skladu s propisima iz područja radnog i socijalnog prava

• Ograničenja primjene Opće uredbe (neautomatizirane obrade bez sustava pohrane)

• Osvrt na smjernice Agencije za zaštitu osobnih podataka i drugih nadzornih tijela

Voditelji i izvršitelji obrade prema novim smjernicama Europskog odbora za zaštitu podataka

• Kriteriji za definiranje uloga i odgovornosti u obradi podataka – voditelj, izvršitelj, zajednički voditelji

• Ugovor o obradi podataka – obvezan sadržaj, ništetne odredbe

• Primatelji podataka i treće strane

• Pregled primjera za sve odnose u obradi osobnih podataka

GDPR PRAVNI PRAKTIKUM



PRIJAVNICA

Aktualnosti u obradi i zaštiti osobnih podataka
23. 10. 2020., 10:00 h

Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb

Ime i prezime:     E-mail:  

Ime i prezime:     E-mail:  

Ime i prezime:     E-mail:    

Naziv subjekta:    OIB: 

Adresa (ulica i broj):     Mjesto i poštanski broj:   

Telefon:  

Prijavite se na vrijeme – broj sudionika je ograničen!

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, u korist tvrtke LEXPERA d.o.o., OIB 79506290597, Tuškanova 37, 10 000 Zagreb, na 
žiro račun broj: HR4223600001102463978, otvoren kod Zagrebačke banke. Poziv na broj: 00 2310-OIB. Popunjenu 
prijavnicu molimo poslati na: pravnipraktikum@iusinfo.hr; fax: 01/5999-919 ili adresu: LEXPERA d.o.o., Tuškanova 37, 
10 000 Zagreb.

Vaša gore navedena email adresa koristit će se za slanje materijala s praktikuma te obavijesti o nadolazećim 
događajima.

Događaj može biti sniman/fotografiran. Ako ne želite da koristimo Vaše fotografije/snimke u sklopu promotivnih 
aktivnosti (uključujući objave na Internet stranicama) molimo javite se našem osoblju na događaju, kako bi Vas 
povratno kontaktirali i uvažili Vaš zahtjev. Zahvaljujemo se na Vašoj podršci.

Kotizacija:

700,00 kn + PDV (875,00 kn) Premium pretplatnici IUS-INFO portala

790,00 kn + PDV (987,50 kn) Standard pretplatnici IUS-INFO portala

899,00 kn + PDV (1123,75 kn) za ostale sudionike

Naknada uključuje prezentacije predavača.

COVID-19 i mjere opreza:
• Zaštitne maske za sve sudionike praktikuma

• Veličina dvorane i raspored sjedenja prilagođen održavanju praktikuma
• Dezinfekcijska sredstva

Vaša pitanja možete postaviti već sada. Pošaljite nam ih na e-mail: pravnipraktikum@iusinfo.hr

Potpis odgovorne osobe   

U   dana   M. P.  

Za dodatne informacije nazovite na broj 01/5999-918 ili pošaljite upit na e-mail: pravnipraktikum@iusinfo.hr


