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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa UPORABA DIGITALNIH ORODIJ V SKLADU Z UREDBO GDPR 

Področje tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Prometna šola Maribor 

Gregor Rak 

Center za pravno pomoč, d.o.o. 

Primož Obreht 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo izboljšali kompetence na 

področju obdelave osebnih podatkov v skladu z Uredbo 

GDPR. Na primeru marketinških in analitičnih orodij, ki 

zbirajo raznovrstne podatke o uporabnikih, bodo udeleženci 

usposabljanja nadgradili strokovni in profesionalni razvoj o 

pravilni rabi zahtev Uredbe GDPR. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Podjetja so dolžna pri zbiranju in obdelavi podatkov upoštevati 
splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR (angl. 
General Data Protection Regulation). Uredba določa nadzor 
nad osebnimi podatki, strožjo ureditev dolžnosti obveščanja 
posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov, pravico 
posameznika do pozabe oziroma izbrisa in pravico do 
prenosljivosti podatkov, informirano privolitev posameznika in 
pravico do delne omejitve obdelave osebnih podatkov itd.  
 
Digitalna tehnologija in dostopnost svetovnega spleta sta 
spremenili način produkcije, distribucije in konzumiranja 
vsebin. Tako podjetja uporabljajo številna marketinška in 
analitična orodja, ki preko spletnih strani, aplikacij in drugih 
orodij vsa po vrsti uporabljajo piškotke ali druge načine za 
zbiranje podatkov. Zato morajo podjetja v celoti izpolnjevati 
zahteve Uredbe GDPR in prilagoditi politiko uporabe 
piškotkov. Ti podatki se morajo zaščititi na enak način kot 
podatki, ki jih podjetje pridobiva na klasičen način (obrazci, 
ankete itd.). 
 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Ciljna skupina so zaposleni, ki delajo na področju 
informacijskih tehnologij, marketinga, kadrovske službe in 
drugih služb, ki za potrebe delovnega procesa potrebujejo 
kompetence na področju obdelave podatkov po Uredbi o 
varstvu osebnih podatkov GDPR. 
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Pogoji za vključitev v program  

(v skladu z razpisom) 

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta. 
 
 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 

Cilj programa so: 

• nadgrajevanje strokovnega in profesionalnega razvoja 

zaposlenega na področju GDPR in spletnih rešitev; 

• ureditev spletne strani v skladu z zakonodajo in s 

priporočili glede varstva osebnih podatkov; 

• implementacija Uredbe GDPR in nacionalnih predpisov 

v delovanje podjetja; 

• urediti ključne akte, ki so nujno potrebni, da lahko 

poslovanje poteka skladno z določili Uredbe GDPR. 

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
50 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

*On line delo 

 

Samostojno 

delo 

Drugo 

(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 20    

Praktični del (št. ur) 20  10  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

 Izdelek  

*Oblika on line dela 
    

Število ur     

Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem 

zaslonske slike, elektronski 

izpis spletne učilnice, lista 

prisotnosti, e-mail 

komunikacija...) 

    

Pogoji za končanje programa 80 % prisotnost v programu in opravljen izdelek. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa 1) ureditev spletnih strani po Uredbi GDPR; 

2) pregled ključnih aktov, ki so nujno potrebni, da lahko 

poslovanje poteka skladno z določili Uredbe GDPR; 

3) pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov in 

primeri analitike spletnih strani iz prakse; 

4) obravnava pravic posameznikov na podlagi določil 

Uredbe GDPR; 
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5) pravilna nastavitev piškotkov in obrazcev na spletni 

strani podjetja; 

6) umeščenost spletne analitike z vidika varnosti in 

zasebnosti podatkov; 

7) tehnične osnove pridobivanja podatkov obiskovalcev 

spletnih strani; 

8) nabor ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov – 

primeri ukrepov, ki jih lahko v svoje poslovanje vpelje 

vsak upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 razvija spretnosti dela z marketinškimi in analitičnimi 

orodji; 

 razvija digitalno pismenost; 

 pridobi znanja za umeščenost spletne analitike z vidika 

varnosti in zasebnosti podatkov; 

 pridobi znanja za obdelavo podatkov v skladu z Uredbo 

GDPR;  

 pridobi znanja za samostojno nadgrajevanje znanja in 

spremljanja novosti za obdelavo podatkov. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 uporabi spletno analitiko z namenom pregleda nad 

podatki; 

 samostojno pregleda ključne akte, ki so nujno potrebni, 

da lahko poslovanje poteka skladno z določili Uredbe 

GDPR; 

 spremlja, dodaja in komentira podatke v orodju za 

skupinsko delo;  

 samostojno pripravlja predstavitve podatkov in 

predstavlja podatke.  

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 samostojno obdeluje podatke in jih predstavlja; 

 učinkovito komunicira v delovnem timu;  

 sodeluje s pravno službo pri upoštevanje Uredbe in 

njenih sprememb. 
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Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 1. Vsebinski sklop – modul  

implementacija Uredbe GDPR 

in nacionalnih predpisov v 

delovanje podjetja; 

2. Vsebinski sklop – modul 

pregled ključnih aktov, ki so 

nujno potrebni, da lahko 

poslovanje poteka skladno z 

določili Uredbe GDPR na 

praktičnih primerih; 

3. Vsebinski sklop - razjasniti 

primerne pravne podlage za 

obdelavo osebnih podatkov 

in jih podkrepili s primeri iz 

prakse; 

4. Vsebinski sklop – modul 

obravnava pravic 

posameznikov na podlagi 

določil Uredbe GDPR; 

5. Vsebinski sklop – pravilne 

nastavitve piškotkov in 

obrazcev na spletni strani 

podjetja; 

6. Vsebinski sklop – modul 

nabor ukrepov za zavarovanje 

osebnih podatkov – primeri 

ukrepov, ki jih lahko v svoje 

poslovanje vpelje vsak 

upravljavec ali obdelovalec 

osebnih podatkov. 

5 ur 

 

 

5 ur 

 

 

 

 

5 ur 

 

 

10 ur 

 

 

5 ur 

 

 

 

 

10 ur 

Delo v 

računalniški 

učilnici, 

spletna 

učilnica in  

samostojno 

delo 

   

**Spletna učilnica Spletna učilnica Munera 3  

**Drugi načini digitalne 

komunikacije 

/ / 

**Samostojno delo Izdelava izdelka na temo, določeno s strani 

predavatelja. 

10 ur 
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Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 

(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

visokošolska ali višješolska znanja s področja prava,  

računalništva, ekonomije, logistike, prometa, fizike, 

matematike ali strojništva. 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  14. 9. 2021 DA  

Svet zavoda potrdil 16. 9. 2021 DA  

 


