
GDPR SCAN
Začetna ocena stopnje skladnosti z GDPR skozi oči pravnika, IT in revizorja

Določila GDPR Uredbe so se začela 
neposredno uporabljati s 25.5.2018

Zagotavljanje skladnosti je kompleksno 
– treba se ga je bilo lotiti sistematično 

GDPR je multidisciplinaren – pravniki, IT 
in revizorji bi morali biti ključni deležniki v 
postopku implementacije

Predvidene so visoke kazni – do 4%  
celotnih svetovnih prihodkov 

GDPR skladnost je priložnost za 
izboljšanje lastnega poslovanja in 
povečanja zaupanja obstoječih strank

Ste v dvomu glede stanja vaše skladnosti z GDPR? 
S PwC metodologijo vam zagotovimo oceno stopnje skladnosti vaše družbe z 
GDPR Uredbo. 
GDPR Scan skladnosti opravijo izkušeni PwC strokovnjaki, ki delujejo multidisci-
plinarno. Produkt našega dela je poročilo, katerega rezultate predstavimo 
poslovodstvu vaše družbe. 
Z našo objektivno oceno boste pridobili neodvisno informacijo o tem, kje se 
nahajate na letvici skladnosti ter priporočila za doseganje višje stopnje skladnosti 
(ustrezna vzpostavitev notranjih kontrol ter sprejetje načrtov in strategij za 
doseganje popolne skladnosti z GDPR).   

Sanja Savič M.Sc.
Senior Manager 
Head of Legal Department
Mobile: +386 31 551 513
Email: sanja.savic@pwc.com

Jasmina Mandžuka
Manager 
Certified Auditor
Certified Internal Auditor 
State Internal Auditor
Mobile: +386 30 716 771 
Email: jasmina.mandzuka@pwc.com

German Vitali
RAS Manager
Microsoft Solutions Associate 
Microsoft Certified Trainer 
VmWare VCP 
CQURE Certified Cyber
Security Professional
Mobile: +386 51 684 419
Email: german.vitali@pwc.com

neskladnost

delna skladnost

skladnost
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