
СЕМИНАР

Учесницима семинара обезбеђени су:
•  интерактивно предавање, обука и саветодавна подршка 
•  сертификат о завршеној обуци,
•  радни материјал, 
•  чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига, 
•  савремено опремљен простор прилагођен потребама одржавања семинара и
•  кетеринг и освежење.

Семинар је намењен:
представницима свих сектора, приватног и јавног (привредна друштва, осигуравајућа друштва, сектор 
адвокатуре, банкарства, јавна предузећа, државне установе, локалне самоуправе и други). Семинар није 
намењен само руководиоцима и лицима која су непосредно задужена за заштиту података о личности већ и 
свим запосленим чији посао подразумева коришћење или обраду података о личности за различите намене 
(администрација, продаја, маркетинг и слично).  

Петак, 6. септембар, 2019. године
Пословна зграда ЈП Службени гласник,  
Јована Ристића 1, пети спрат

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У  
НОВИМ ЗАКОНСКИМ РЕШЕЊИМА

ПРЕДАВАЧИ:

Проф. др Саша Гајин, професор и предавач на Правном факултету Универзитета Унион; истраживач у 
Институту за упоредно право у Београду у периоду 1990–2010; аутор, коаутор и уредник више од 110 
монографија, чланака и осталих радова у области људских права; руководилац преко 50 пројеката у области 
људских права; учествовао у изради Закона о заштити података о личности, као и у више стратешких закона и 
докуменатa. 

ТЕМЕ: 

– Које новине доноси Закон о заштити 
података о личности? 
– Однос Закона и нових европских 
правила
– Шта чини податке о личности?
– Како се обавља обрада података, 
разлика између руковаоца подацима и 
обрађивача података?
– Начела обраде података о личности
– Права лица чији се подаци обрађују

Котизација: 11.500,00 динара + ПДВ

После две извршене уплате,  
трећи полазник добија гратис!

initiator:seminar@slglasnik.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:c8513b463f073a42869c3ef37c4084ae



Регистрација учесника

 
Новине у Закону о заштити података о личности;  
однос Закона и нових европских правила 
 
 
Шта чини податке о личности?

 
Пауза (кафа) 
 
 
Како се обавља обрада података? Шта су руковаоци, а шта 
обрађивачи података и која је разлика између ове две позиције?

 
 
Начела обраде података о личности

 
Пауза (кетеринг)

 
Права лица чији се подаци обрађују

Дискусија, питања и одговори 

9.30–10.00

10.00–10.45

 
10.45–11.30  
 
11.30–11.45 

 
11.45–12.30 

 
12.30–13.15 

13.15–14.00

14.00–14.45 

 
14.45–15.30

Уколико се не пријави довољан број учесника организатор задржава право да откаже одржавање семинара, 
уз обавезу да о отказивању обавести пријављене учеснике.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

АДРЕСА И ПИБ (ПРАВНА ЛИЦА):

Питања предавачима можете постављати  
унапред на e-mail: seminar@slglasnik.com
Пријаве на телефоне: 011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331  
или на е-mail: seminar@slglasnik.com

Центар за едукацију ЈП Службени гласник
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