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Seminar  
„Uvod u primjenu Uredbe o zaštiti osobnih podataka – GDPR“ 

 

Posljednjih ste tjedana zasigurno „bombardirani“ s ponudama za edukacijom u 
području  implementacije rigorozne Uredbe o zaštiti podataka EU-a. Po čemu se mi 
razlikujemo od ostalih? Odgovor je vrlo jednostavan – jedni smo od rijetkih koji doista 
razumiju problematiku, imaju veliko iskustvo u provedbi usklađivanja s GDPR-om i 
jednostavno možemo ponuditi sve – od uvodne informacije do usluge potpunog 
usklađivanja s novom regulativom EU-a. 

 
Podsjetimo se…  
Nova europska regulativa o zaštiti osobnih podataka stupa na snagu za samo par mjeseci  

- 25. svibnja 2018. Novi način reguliranja zaštite osobnih podataka obaveza je posebne skrbi 
o privatnosti pojedinaca koji GDPR-om europsko zakonodavstvo stavlja pred različite pravne 
subjekte (mikro, mala i srednja poduzeća, javne institucije, tijela i agencije koje prikupljaju 
osobne podatke), bilo da govorimo o osobnim podacima korisnika, klijenata ili zaposlenika. 
Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su koji podaci te u koju svrhu se smiju 
koristiti. Isto tako, u slučaju da netko odluči povući privolu za korištenje njegovih osobnih 
podataka, organizacije moraju biti u mogućnosti učiniti to u zadanom roku. 

Kazne za nepoštivanje odredaba Uredbe doista su rigorozne - do 4% ukupnog godišnjeg 
prometa ili do 20 milijuna eura, ovisno o tome koja vrijednost je viša. 

Prema odredbama Uredbe mnoge tvrtke imaju obavezu imenovanja Data Protection 
Officera (DPO), odnosno službenika za zaštitu osobnih podataka, što mogu provesti i 
ugovaranjem usluga s drugim poslovnim subjektima, uz obavezu da dobro razumiju  procese i 
klasifikaciju podataka. 

U cilju što bolje pripreme i usklađenja s ovom uredbom, i-KSO d.o.o. kao specijalizirana 
tvrtka za usklađivanje poslovnih subjekata s GDPR-om u našoj zemlji poziva Vas na seminar 
odnosno radionicu pod nazivom „Uvod u primjenu Uredbe o zaštiti osobnih podataka - GDPR”. 
 

Što Vam točno nudimo našim seminarom? 
Ovaj seminar nezaobilazan je praktični seminar za svakoga tko planira i provodi 

usklađivanje s Uredbom za zaštitu osobnih podataka te želi na primjeren način osigurati 
pouzdanost njezine primjene.  

Tijekom rada polaznici će primjenom praktične i provjerene metodologije obraditi 
ključne pojmove koje donosi Uredba te na kraju seminara imati jasnu i čvrstu predodžbu o 
tome koje su obaveze njihove organizacije prema istoj odnosno na koji način se mogu uskladiti 
s propisima.  

Seminar pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u maloj grupi sudionika, 
mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja programa. 

 
Sudjelovanjem u samom seminaru započinjete prvi od tri ključna koraka prema 

usklađivanju s GDPR-om. Ti koraci su:  
(1) procjena potreba programa zaštite podataka,  
(2) pokretanje programa zaštite podataka za mikro, male, srednje i velike organizacije te  
(3) osiguranje kontinuiranog dokazivanja zaštite podataka (usklađenosti s GDPR). 
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Kako i kada organiziramo ovaj „uvodni GDPR seminar“? 
Datum i mjesto održavanja seminara ovise o potrebama i interesima naših polaznika. 

Jednodnevnog su karaktera, u ukupnom trajanju od 7 sati. Naši naredni seminari: 
 

25. svibnja 2018. godine 
u prostorima tvrtke Git d.o.o., Varaždin (V. Lisinskog 6) 

 
Na kraju seminara se polaže ispit za dobivanje „GDPR A1 certifikata“, dokaza kako je 

određeni subjekt pokrenuo svoje usklađivanje s predmetnom Uredbom Europske unije. 
Nadalje, naš stručni tim može Vas voditi kroz cjelovit i sistematičan sustav sigurnosno-

tehničkih mjera i aktivnosti kroz koje Vam pružamo pomoć i podršku u usklađenom poslovanju 
sukladno odredbama GDPR-a. To znači da možemo provesti procjenu Vašeg sadašnjeg 
poslovanja s aspekta informacijske sigurnosti, ukazati na potrebita poboljšanja i u tome 
sudjelovati direktno putem našeg službenika za zaštitu podataka.   

 
Tko su predavači na seminaru? 

 
Stjepan Kovaček (i-KSO) - Preko 20 godina aktivan u području konzaltinga iz različitih područja 
sigurnosti ljudi i imovine. Obnašao najodgovornije dužnosti u sustavu zaštite od požara, 
predstavljajući Hrvatsku u međunarodnim tijelima. Razvija IT u istom području, uključujući 
baze podataka velikog volumena. Inicijator je i voditelj niza uspješnih projekata u sektoru 
neprofitnih organizacija i tijela javne vlasti, uključujući sustave na nacionalnoj razini. Tijekom 
posljednjih 20-tak godina redoviti je predavač na različitim edukativnim programima iz 
područja sigurnosti u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji. Diplomirani je inženjer sigurnosti, ekspert 
civilne zaštite Europske unije te nositelj više projekata procjene rizika od različitih ugroza na 
višim razinama. Redoviti je autor stručnih članaka  u domaćim i inozemnim glasilima te urednik 
i autor više priručnika za osposobljavanje odraslih iz područja sigurnosti. 
 

Cijena seminara 
Cijena seminara iznosi 950 kn + PDV. 
Za svakog dodatnog sudionika seminara iz iste organizacije osiguran je popust od 15%. 

 
Cijena uključuje 

 radne materijale u tiskanom obliku i digitalnom obliku, 
 predložak osnovnog obrasca za samoprocjenu usklađenosti s Uredbom, 
 ručak i osvježavajuće napitke u pauzama, 
 certifikat o položenom ispitu “GDPR A1”, 
 popust kod naprednih programa edukacije iz područja privatnosti, 
 popust kod pružanja drugih konzultantskih usluga naše tvrtke. 

Prijave 
Svoje prijave na priloženom obrascu molimo dostaviti nama čim prije, a kako biste na 

vrijeme osigurali svoje mjesto na seminaru. 
 

Obratite nam se s povjerenjem – naša rješenja odgovor su na Vaše poslovne izazove! 
www.i-kso.com 


