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Split, 04.02.2019. 
 

      KLUBOVIMA NOGOMETNOG CENTRA 
      OMIŠ-MAKARSKA 
      IMOTSKI      
 
Poštovani, 
ovim putem pozivamo Vas na edukacijski stručni seminar u organizaciji NSŽSD:  

 
PROVEDBA NOVE EUROPSKE OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) I USKLAĐIVANJE 

RADA UDRUGA S GDPR-OM 
 
Stručni seminar obuhvaća: 
a. Pregled zakonskih obveza sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) 
b. Novosti koje GDPR donosi u odnosu na postojeće zakonodavstvo 
c. Informiranje o zakonskim obvezama koje donosi GDPR i njihovu primjena u postupku usklađivanja 
udruga i NS ŽSD s GDPR-om 
Opća EU uredba o zaštiti osobnih podataka 2016/679 ili GDPR zamijenila je raniju EU direktivu te se direktno 
primjenjuje u svim državama članicama EU od 25. svibnja 2018.g. Uredba unosi značajne promjene u pravilima 
koja definiraju osobne podatke i u načine upravljanja osobnim podacima te se izravno se primjenjuje na sve 
organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana. Novost je i visina kazni koje se propisuju od strane 
Agencije za zaštitu osobnih podataka za sve organizacije koje nisu uskladile poslovanje s GDPR-om (izuzev tijela 
s javnim ovlastima). Da biste osigurali usklađenost organizacije potrebna vam je edukacija i stručnost osoba koje 
razumiju zahtjeve GDPR-a te koje su dobro obučene za planiranje, implementaciju i održavanje usklađenosti. 
Sukladno Uredbi Na tom tragu, stupanjem GDPR-a na snagu, mnoge organzacije imaju obvezu imenovanja 
kvalificiranog službenika za zaštitu podataka (engl. Data Protection Officer – DPO) koji će izravno odgovarati 
Upravi. (GDPR, čl. 37.) 
Sudionici seminara: Klubovi NC Omiš-Makarska i NC Imotski 
Mjesto održavanja: GSC Makarska - Dvorana 
Vrijeme trajanja: 2 sata 
Predavačica: Izv. prof. dr. sc. Marija Boban, stručnjakinja za informacijsku sigurnost i zaštitu osobnih podataka 
Vrijeme održavanja: četvrtak, 07. veljače 2019. u 17:30 sati 

Polaznici će po završetku seminara: 

• biti informirani i osposobljeni za razumijevanje i primjenu važećeg zakonodavnog okvira i propisa u 
radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podacima te u skladu s Uredbom GDPR 

• biti osposobljeni za razumijevanje i primjenu (implementaciju) Opće uredbe o zaštiti podataka 
(GDPR) u svojoj organizaciji 

• steći nova znanja o važećim međunarodnim standardima u obradi podataka i njihovoj zaštiti kao i 
informacijskoj sigurnosti u praksi i općenito te važećih zakonskih propisa u području prava na pristup 
informacijama, ponovne uporabe informacija i zaštite tajnosti podataka u Republici Hrvatskoj 

Seminar je besplatan za članove NSŽSD  a prijaviti se možete na e-mail adresu info@nszsd.hr  do 06.02.2019. 

 
 

                                                                                                                   Predsjednik: 
                                                                                                                   izv.prof.dr.sc. Marko Erceg 
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