
JK Group - vaš GDPR 
outsourcing partner

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov



Globe do

20 mio  €
ali do 

4% 
globalnega letnega prometa za kršitve GDPR.

Na področju varstva osebnih podatkov 
svetujemo že od leta

2008

Poblaščena oseba za varstvo podatkov že od 

300 €  
+ DDV mesečno



JK GROUP - IT pravna pisarna www.jkgroup.si

Zakaj bo po 25. maju 2018 
glede varstva osebnih 
podatkov VSE drugače?

Takrat se začne 
uporabljati GDPR  
(Splošna uredba EU 
o varstvu osebnih 
podatkov)  

Nove kategorije 
osebnih podatkov 
(lokacijski, spletni, 
genetski, …)  

Strožje zahteve 
glede pridobivanja 
soglasij od 
posameznikov 
in glede razkritja 
namenov obdelave 

Vgrajeno in 
privzeto varstvo 
osebnih podatkov 
(pri načrtovanju  
in izvajanju) 
 

Imenovanje interne 
pooblaščene osebe 
za varstvo osebnih 
podatkov!



Analiza stanja in 
določitev vrzeli na poti 
do skladnosti z GDPR

Ocena učinka 
predvidene obdelave 
na varstvo podatkov

Izvajanje funkcije 
(interne) pooblaščene 
osebe za varstvo 
podatkov

Evidenca dejavnosti 
obdelave - katalogi 
zbirk osebnih 
podatkov

Pogodbe in navodila 
za zunanje ponudnike 
storitev, vključno  
s storitvami v oblaku

Izdelava internih 
pravilnikov in politik 
obdelave, hrambe in 
varstva podatkov

Komunikacija in 
zastopanje pred 
nadzornim organom (IP) 

Za kaj poskrbimo?

Drugi o nas
»So prava redkost, saj težko najdeš 
pravnike, ki bi se tako dobro spoznali na 
potrebe z IT področja. Ciljno usmerjeni  
hitro rešijo in svetujejo!«

Marko Kavčič, Microsoft

»JK Group uspešno združuje znanje prava 
in IT-ja, s čimer lahko učinkovito svetujejo 
pri vpeljavi kompleksnih IT storitev.«

Gorazd Kurež, Pošta Slovenije

»JK Group so zanesljivi, prisluhnejo našim 
potrebam in temu primerno predlagajo rešitve. 
So predani svojim strankam- spomnim se, ko 
smo se pred leti pogajali s tujim partnerjem, 
da so bili vedno na razpolago, kot so okoliščine 
zahtevale - tudi na dopustu in čez vikend. 
Na koncu, ko smo podpisali pogodbo, so se 
tudi partnerji strinjali, da so bila pogajanja 
učinkovita in pohvalili našega pravnika.
Všeč mi je, da gledajo na pravo kot nekaj, kar 
bi moralo ljudem olajšati življenje, ne pa ga 
zakomplicirati.«

Anka Brus, Agitavit d.o.o
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Zakaj izbrati pravno pisarno JK GROUP?
V Pravni pisarni JK Group smo specializirani za svetovanje na področju 
IT prava, varstva osebnih podatkov in zasebnosti v informacijski družbi. 
Z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami in vrhunsko usposobljenimi 
strokovnjaki poskrbimo za to, da bo področje varstva osebnih podatkov 
in zasebnosti uporabnikov tudi po 25. maju 2018 skladno z enotno 
evropsko regulativno in posledično pravno varno in da bodo podjetja in 
organizacije lahko normalno poslovali naprej, brez strahu pred globami 
in odškodninskimi zahtevki.

Povedano odkrito: GDPR podjetjem prinaša predvsem nove obveznosti in omejitve, 
posameznikom pa več pravic in kontrole nad lastnimi osebnimi podatki. Ker gre za 
kompleksno in interdisciplinarno področje, je smiselno razmišljati o outsourcingu 
storitev (GDPR tudi izrecno dopušča, da je funkcijo interne pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov (DPO), ki mora biti strokovnjak na področju varstva podatkov in 
neodvisen od vodstva, opravlja zunanji ponudnik na podlagi pogodbe). V pravni 
pisarni JK Group za to poskrbimo kot vaš zunanji DPO.



Ponudba GDPR paketov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 
(DPO Data Protection Officer – outsourcing) 
Od 300 € + DDV mesečno
GDPR od številnih podjetij ter od celotnega javnega sektorja zahteva imenovanje pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov, ki mora biti strokovnjak na tem področju in neodvisen od vodstva organizacije.  
Če ne želite zaposliti nekoga le za ta namen ali če bi pri njej obstajal konflikt interesov, lahko to funkcijo 
prevzame naša pisarna. Uredba namreč tako rešitev izrecno dopušča.

Skladnost delovanja vaše organizacije  
s Splošno uredbo o varstvu podatkov
Od 900 € + DDV
GDPR se v številnih točkah pomembno razlikuje od sedanje ureditve po ZVOP-1. Če želite preveriti 
skladnost trenutnih internih pravilnikov, pogodb s tretjimi osebami, ostalih pogodb, procesov upravljanja 
z osebnimi in občutljivimi podatki, privolitev, pooblastil zaposlenim ipd., vam pri tem lahko pomagamo in 
neodvisno preverimo skladnost. O morebitnih neskladnostih vam bomo pripravili poročilo in nato skupaj 
z vami poiskali ustrezne rešitve in prilagoditve.

Skladnost poslovnega modela  
s Splošno uredbo o varstvu podatkovv
Od 300 € + DDV
Preverimo, ali vaš poslovni model ustreza zahtevam GDPR. Če ugotovimo neskladja, vam jih predstavimo 
in obrazložimo ter predlagamo možne prilagoditve in varovalke za zagotovitev skladnosti, ki v najmanjši 
možni meri posegajo v poslovne procese. Po predhodni uskladitvi stroška predloge tudi implementiramo.

Skladnost privolitve za obdelavo podatkov  
s Splošno uredbo o varstvu podatkov
0d 180 € + DDV
GDPR prinaša nove, strožje zahteve in prepovedi glede podrobnosti razkritja namenov obdelave in opt-in 
principa privolitve. Če čutite potrebo, da vam pravni strokovnjak pregleda skladnost privolitve in vam pri 
tem svetuje ali pomaga oblikovati novo privolitev, vam pri tem z veseljem pomagamo.

Skladnost pravilnikov o obdelavi in varstvu  
osebnih podatkov s Splošno uredbo o varstvu podatkov
Od 500 € + DDV
Princip copy/paste pravilnikov od kakega drugega podjetja po GDPR ni več opcija! Postopki in ukrepi 
za zavarovanje podatkov bodo morali biti prilagojeni konkretno identificiranim tveganjem ter tipom in 
namenom obdelave podatkov. Rade volje vam svetujemo, kako pravilnike in druge dokumente prilagoditi 
novim zahtevam in se s tem izogniti težavam z nadzornim organom in globam.
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Kdo smo?
BORIS KOZlEVČaR
Partner

Svetoval je pri številnih IT in e-projektih,
tako domačih kot mednarodnih. Kot 
strokovni predavatelj je sodeloval 
s CSA, IDC, CEED, JAPTI, Akademijo 
Finance, OZS, SUVI in drugimi. Kot sam 
pravi, najraje soustvarja in svetuje pri 
projektih, ki orjejo ledino, za katere 
še ne obstaja primer in je potrebno iz 
zakonodaje kreativno izluščiti pravila, 
na osnovi katerih zgradimo poslovni 
model, na način, da ga pravno in davčno 
lahko zagovarjamo.

MaTIja jaMNIK 
Partner

Svetoval in zastopal številne projekte iz IT 
in telekomunikacijske industrije, pri čemer 
je vedno več projektov mednarodnih. Kot 
pravi, ga najbolj veseli, če stranki lahko 
pokaže, da je pravna urejenost poslovanja 
konkurenčna prednost. Kot strokovni 
predavatelj je aktiven tako v tujini kot 
v Sloveniji in je sodeloval z IQPC, ICT 
Slovenia, GZS, Open IT, Net konferenca 
in drugimi. je član vseevropske iniciative 
Cloud Privacy Check, ki se ukvarja z 
varstvom podatkov pri storitvah v oblaku.



Vabimo vas, da nas 
kontaktirate in skupaj 
pogledamo, ali lahko 
tudi vam pomagamo 
pri preverbi ali uvedbi 
GDPR novosti!

JK Group, law office,
vaša pooblaščena oseba 
za varovanje podatkov 

(DPO - data protection officer)
GRPR - outsorcing partner

+ 386 5 909 17 94
info@jkgroup.si
www.jkgroup.si

Pravna pisarna jK Group d.o.o.
Stegne 27,  
SI-1000 ljubljana


