
 

   

  

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

VABILO na izobraževalno delavnico Uredba GDPR za društva, ki delujete na 
področju razvoja in oblikovanja lokalne ponudbe  

Četrtek, 11. junij, 16.00 – 18.00  
Učilnica ICRUM, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija  
 

Spoštovani.  

V četrtek, 11. junija vas vabimo na delavnico o GDPR, ki jo organiziramo v pomoč društvom na območju 
LAS s CILjem. Na njej boste v kratkem času in na enem mestu dobili vse potrebne in bistvene 
informacije o uredbi GDPR, ki ureja varstvo osebnih podatkov in kakšen je pomen te uredbe za društva. 

Obravnavali bomo naslednja področja: 

- Osnovni pojmi v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 
- Kaj je osebni podatek. 
- Podlage za obdelavo osebnih podatkov. 
- Liste prisotnosti po novi uredbi. 
- Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov. 
- Pravice posameznikov. 
- Upravljavec. 
- Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. 
- Evidenca in varnost obdelave. 
 

Delavnica, ki jo bo izvedel predstavnik Regionalnega stičišča NVO Severne Primorske/ Goriške regije 
(Fundacija BiT Planota) za  je namenjena vsem – tako tistim, ki uredbo GDPR že dobro poznate, ste jo 
že uvedli in imate dodatna vprašanja, kot tistim, ki se z uredbo šele seznanjate ali pa se na to 
pripravljate. Poleg strokovnega znanja in nasvetov, ki jih boste dobili na sami delavnici, bo to tudi 
priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj in mnenj. 

Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: 
polona.kavcic@icra.si, na telefonsko številko T: 05 37 43 912, najkasneje do srede, 10. junija do 15.00 
ure. Udeležba na dogodku je brezplačna.  
 
Vljudno vabljeni! 

ICRA d.o.o. Idrija  

 

Soorganizacija delavnice je del operacije DOBIMO SE NA TRŽNICI 3, ki je sofinancirana s strani 
Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Partnerji in sofinancerji operacije so: 
LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Logatec, Občina Cerkno, Hotel Cerkno d.o.o. in ICRA d.o.o. Idrija. 


