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Agencija za zaštitu osobnih podataka
Vezano za projekt T4DATA
-

Prvi partnerski sastanak organiziran je prema planu projekta od strane Agencije za
zaštitu osobnih podataka
Uz sudjelovanje svih partnera, sastanak je održan 13. ožujka 2018. godine u Zagrebu
u prostorijama Agencije za zaštitu osobnih podataka
U tijeku je prevođenje (hrvatski jezik), objavljivanje (online) i tiskanje brošure
T4DATA

Aktivnosti AZOP-a koje se odnose na Opću uredbu o zaštitu podataka (GDPR)
Savjetodavne aktivnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka podizanju svijesti uključivale su
organiziranje edukacija posvećenih javnom i privatnom sektoru, s naglaskom na provedbu
GDPR podijeljenog na različita područja primjene kao što su turizam, obrazovanje, zdravstvo
itd. Za razdoblje rujan - listopad:
-

-

-

-

-

-

Edukacija "Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka - GDPR u
osnovnim školama", Krapina, 5. rujna 2018. godine.
Edukacija/radionica u suradnji s Državnom školom za javnu upravu pod nazivom
"Zaštita osobnih podataka - GDPR", Zagreb, 10. rujna 2018. Više informacija dostupno
na: https://dsju.hr/dsju/calendar/workshop/list/category/show_all/10-09-2018
Obrazovanje/radionica u suradnji s Državnom školom za javnu upravu pod nazivom
"Zaštita osobnih podataka - GDPR", Zabok, 12. rujna 2018.
Edukacija u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom turističkom
zajednicom pod nazivom "Modernizacija zakona o zaštiti osobnih podataka - GDPR",
Slavonski
Brod,
25.
rujna
2018.
Više
informacija
dostupno:
https://azop.hr/aktualno/detaljnije/savjetovanje-modernizacija-zakonodavstva-ozastiti-osobnih-podataka-op,
https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-slavonskibrod/savjetovanje-o-zastiti-osobnih-podataka-gdpr-izvjestaj
Edukacija povodom Obilježavanja 15 godina rada Nacionalne zaklade u Šibeniku u
suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva pod nazivom "Opća
uredba o zaštiti podataka - GDPR", Šibenik, 26. rujna 2018. Više informacija dostupno
je
na:
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/obiljezavanje-15-godina-radanacionalne-zaklade-u-sibeniku/2018-09-25
Edukacija u suradnji s Udrugom općina u RH pod nazivom "Opća uredba o zaštiti
podataka - GDPR", Split, 3. listopada 2018. godine. Više informacija potražite na:
https://udruga-opcina.hr/hr/vijest/educiranje-o-opcoj-uredbi-o-zastiti-podataka-2273
Edukacija u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pod nazivom "Modernizacija
zakona o zaštiti osobnih podataka - GDPR", Zagreb, 05. listopada 2018. godine.
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Edukacija zaposlenika Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske pod nazivom
"Modernizacija zakona o zaštiti osobnih podataka - GDPR", Zagreb, 05. listopada
2018.godine.
Edukacija/radionica u suradnji s Državnom školom za javnu upravu pod nazivom
"Zaštita osobnih podataka - GDPR", Zagreb, 15. listopada 2018. Više informacija
dostupno na: https://dsju.hr/dsju/calendar/workshop/list/category/show_all/15-102018
Edukacija u suradnji s Državnim arhivom Republike Hrvatske pod nazivom "Primjena
novih europskih propisa o zaštiti osobnih podataka i genetskim istraživanjima", Zagreb,
17.
listopada
2018.
godine.
Više
informacija:
http://www.rodoslovlje.hr/clanci/primjena-novih-europskih-propisa-o-zastiti-osobnihpodataka-i-rodoslovna-istrazivanja
Edukacija u suradnji s Udrugom općina u Republici Hrvatskoj pod nazivom "Opća
uredba o zaštiti podataka - GDPR", Rijeka, 17. listopada 2018. Više informacija
dostupno je na: https://udruga-opcina.hr/hr/vijest/educiranje-o-opcoj-uredbi-o-zastitipodataka-2273
Edukacija povodom Obilježavanja 15 godina rada Nacionalne zaklade u Šibeniku u
suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva pod nazivom "Opća
uredba o zaštiti podataka - GDPR", Varaždin, 23. listopada 2018. Više informacija
dostupno je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/obiljezavanje-15-godina-radanacionalne-zaklade-u-varazdinu/2018-10-22
Edukacija povodom Obilježavanja 15 godina rada Nacionalne zaklade u Šibeniku u
suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva pod nazivom "Opća
uredba o zaštiti podataka - GDPR", Vukovar, 26 listopada 2018. Više informacija
dostupno je na: https://zaklada.civilnodrustvo.hr/news/obiljezavanje-15-godina-radanacionalne-zaklade-u-vukovaru/2018-10-26
Edukacija u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pod nazivom "Modernizacija
zakona o zaštiti osobnih podataka - GDPR", Zagreb, 26. listopada 2018. godine.
Edukacija u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom turističkom
zajednicom pod nazivom "Modernizacija zakona o zaštiti osobnih podataka – GDPR
u turizmu", Dubrovnik, 30. listopada 2018. godine. Više informacija potražite na:
https://www.hgk.hr/hgk-zk-dubrovnik-organizira-savjetovanje-o-zastiti-osobnihpodataka-gdpr-u-turistickom-sektoru-izvjestaj
Edukacija/radionica u suradnji s Državnom školom za javnu upravu pod nazivom
"Zaštita osobnih podataka - GDPR", Zagreb, 30. listopada 2018. Više informacija
dostupno na: https://dsju.hr/dsju/calendar/workshop/list/category/show_all/30-102018

