
 
 

Poročilo z izobraževalnega vikend seminarja v Rogaški Slatini 
Dejan Koren, administrator spletne strani društva 
 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je v dneh med 7. in 10. februarjem 2019 izvedlo izobraževalni 
vikend na temo izvajanja posebnih socialnih programov v letu 2019, priprava planov dela društva za leto 2019 v 
skladu s celostno grafično podobo društva in usposabljanje s področja GDPR za člane izvršnega odbora, 
predsednike sekcij, člane NO in posamezne člane društva, ki opravljajo aktivnosti za društvo 
 
Letos smo k običajni tematiki izvajanja posebnih socialnih programov v letu 2019, dodali tudi usposabljanje s 
področja GDPR. V teoretičnem delu, ki ga je izvedla predstavnica CNVOS, s katerim imamo pogodbo o 
sodelovanju na tem področju, smo izvedeli: Kaj je osebni podatek in kaj ni, kaj vse pomeni obdelava osebnih 
podatkov – praktični primeri; Kdaj lahko društvo obdeluje osebe podatke, kaj so možne podlage – praktični 
primeri; Kako društvo zagotovi veljavno soglasje za obdelavo osebnih podatkov; Obveznosti društva glede 
informiranja članov in drugih uporabnikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov – praktični napotki; 
Organizacijski, tehnični in računalniški ukrepi varstva osebnih podatkov, hramba podatkov v spletnem oblaku, 
hramba podatkov izven EU; Roki hrambe osebnih podatkov v društvu; Pravice članov in drugih uporabnikov 
glede varstva osebnih podatkov (pregled pravic, kako ravnati v primeru zahtev); Ključne spremembe aktov 
društva glede varstva osebnih podatkov (sprememba pravilnika, nove prijavnice, liste prisotnosti); Delo na 
primerih – organizacija srečanja članov z listo prisotnosti, hramba osebnih podatkov društva doma.  
 
V drugem delu sem s prisotnimi izvedel praktično delavnico -– izdelava dokumentov po GDPR, nastavitev e-
mailov posameznikom in gesel ter usposabljanje za pošiljanje dokumentov pod gesli, uporabo web poštarja in 
e-mailing liste ter hramba dokumentov v spletnem oblaku. 
 
Tekom 6. seje izvršnega odbora smo uskladili plan dela za leto 2019 na nacionalnem nivoju in na nivoju sekcij, 
nato pa so predsedniki sekcij pripravili čistopise plana dela svoje sekcije v skladu s celostno grafično podobo 
društva.  
 
Zadnji dan izobraževalnega vikenda je tajnica društva Danica Koren prisotne seznanila z akti društva oz. 
spremembami pravilnikov društva, ki smo jih uskladili ob pomoči CNVOS, in sicer s Pravilnikom o varovanju 
osebnih in tajnih podatkov v društvu, Pravilnikom o kriterijih za udeležbo v programih in sofinanciranje 
članov/nečlanov v društvu in s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju.  
 
Do 1. marca 2019 sva nato z bratom Matejem Korenom na spletni strani programsko uredila obrazec - 
računalniška prijavo na posamezne nacionalne dogodke in novo masko prijavnice oz. včlanitve v društvo, 
usklajene z GDPR. S tem smo zaokrožili področje varstva osebnih podatkov, usklajeno z GDPR.  
 


