GDPR2018 primjena i provedba
100 zašto i kako, 100 zato, tako i ovako; od onih koji znaju
Kristijan Plazonić - pravnik odvjetnik
Miloš Cigoj - Parsek Group, standardi u provedbi zahtjeva GDPR-a
Danijel Antonić - Grad Rijeka - viši savjetnik za informacijsku sigurnost
 Što očekivati od 25. svibnja 2018.
 Kako i koliko dugo čuvati podatke
 Kako pristupitim podacima kod trećih lica
 Kako trajno izbrisati osobne podatke i imati dokaze
 Potrebe za prigovorom, izmjenom ili brisanjem podataka
 U koje svrhe obrađujemo postojeće i prikupljene podatke
 Kako ostvariti svoja prava na podatke partnera, klijenata, kupaca...
 Kako ažurirati pravila o privatnosti i štiti privatnost, uključujući informacije
 Informiranje o zaštiti vaših osobnih podataka i koje dijelite o drugima s trećima
 Zašto se usklađujemo s novom Uredbom o općim propisima (GDPR) Europske unije
 Koje i kako podatke prikupljamo (ime i prezime, telefonski broj, poštanska adresa i
adresa e-pošte...)

Kako se prijaviti:
 Napisati ime i prezime, naziv poslovnog subjekta, telefonski broj, mobilni broj i adresu
e-pošte te poslati na gdpr2018rijeka@gmail.com (nepotpuna prijava se ne prihvaća)


Maksimalan broj sudionika 100

 prvih 100 prijavljenih preko službenog maila gdpr2018rijeka@gmail.com imaju pravo
besplatnog sudjelovanja na okruglom stolu (potvrda na Vaš mail iz prijave)


Nakon završetka okruglog stola izdaje se potvrda o sudjelovanju za pravni subjekt

S poštovanjem do susreta,
u ime organizacijskog odbora
Dijana Liverić, prof.

Organizator

Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI
MIPRO - Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i
mikroelektroniku

Naziv skupa

Okrugli stol - primjena i provedba GDPR2018

Mjesto događanja

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci

Datum održavanja

Četvrtak, 07.06.2018. s početkom u 14 sati

Vrijeme trajanja

120min

Opis

Skup je predviđen kao praktična i funkcionalna primjena opće uredbe o zaštiti osobnih
podataka, a koja se započinje primjenjivati od 25. svibnja 2018. godine.
Predviđeno je aktivnom interakcijom postavljajući jasan problem u obliku pitanja u
maksimalnom trajanju od minute i uzvratnim odgovorom primjenjivim u praksi od
strane stručnih govornika

Satnica

13.30 – 13.55h registracija
14.00 - 14.10h pozdravni govori
14.10 – 14.25h uvodnik od strane stručnih govornika / eksperta
14.25 – 16.00h vrijeme za pitanja

Predavači

Kristijan Plazonić
Odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu
Urednik i koautor je priručnika „Zaštita osobnih podataka - Zakonita uporaba
tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa
Danijel Antonić
Viši savjetnik za Informacijsku Sigurnost u Gradu Rijeka na poslovima projektiranja,
nadzora i revizije IT sigurnosnih tehnologija i provedbu sigurnosnih politika
informacijske sigurnosti Grada, komunalnih društava i ustanova

Moderator

Miloš Cigoj
Voditelj kvalitete i sukladnosti Parsek Group
Specijalist području razvoja softvera, posebno u području baza podataka i njihove
zaštite
Uvođenje poboljšanja, upravljanja kvalitetom i usklađenosti sa standardim u provedbu
zahtjeva GDPR-a u tvrtki i Parsek ekosustavu
Zlatan Car
Redovni profesor - Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Predstojnik Centra za napredno računanje i modeliranje

Medijski pokrovitelji

Novi list – Multimedija
Radio Korzo

Kanali informiranja

Mediji, Press konferencija
Udruženje obrtnika Rijeka
Obrtnička Komora PGŽ
HUP Regionalni ured u Rijeci
HGK Županijska komora Rijeka
Udruga Gradova
Strukovne udruge

