PROGRAM 8.1
Elektronsko arhiviranje dokumentarnega gradiva v banki
Namenjen:

•
•
•
•
•
•
•

Cilji:

•
•

•
•

Vsebina:

•
•
•

•
•
•

odgovornim osebam v banki za hrambo dokumentarnega gradiva,
skrbnikom bančnih arhivov v elektronski in papirni obliki,
skrbnikom in razvijalcem računalniških sistemov, ki so namenjenji hrambi
dokumentarnega gradiva,
vodjem in ključnim uporabnikom organizacijskih enot, ki se srečujejo s
problemom hrambe dokumentarnega gradiva,
notranjim revizorjem, ki sodelujejo pri reviziji področja hrambe
dokumentarnega gradiva,
ostalim bančnim delavcem, ki sodelujejo pri upravljanju, kontroli ali razvoju
sistemov za hrambo v banki,
bančnim ponudnikom storitev zajema in hrambe dokumentarnega gradiva.
Seznaniti udeležence s pravili in usmeritvami za hrambo dokumentarnega
gradiva v vseh oblikah, posebej pa v elektronski obliki
Predstaviti zakonske podlage: Zakon o varstvu dokumentarnega gradiva in
arhivih (ZVDAGA). povezave z zakonodajo na področju varstva osebnih
podatkov (ZVOP-2 in GDPR) in vplive ostalih področnih zakonov.
Predstaviti celovit sistem hrambe s ciljem vzpostavitve enotnega
razumevanja ciljev hrambe in vlog ter odgovornosti posameznikov v sistemu.
Odgovoriti na vprašanja, zakaj so notranja pravila pomembna, kako se lotiti
priprave, kakšna je obvezna vsebina in predlagana sestava ter podati
smernice kdaj elektronska kdaj papirna hramba.
splošno o dokumentarnem gradivu - namen, osnovni pojmi, zahteve za hrambo
značilnosti gradiva v elektronski obliki in zahteve za e-hrambo
organizacija sistema (e-)hrambe
- procesi: postavitev pravil, kontrola izvajanja, ustvarjanje, hramba, uporaba in
uničenje dokumentarnega gradiva
- vloge in odgovornosti
zakonske podlage: ZVDAGA, ZVOP in zakoni s področja splošne organizacije
podjetij, davčna zakonodaja, računovodski standardi, obligacijska razmerja,
pranje denarja, kazenski zakonik, zakon o bančništvu....
notranja pravila, sestava in vsebine (lastna hramba, uporaba storitev zunanjega
ponudnika hrambe)
razvoj sistemov za e-hrambo s priporočili

Izvajalka:

Janja Jedlovčnik, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Metode:

predavanja na podlagi PowerPoint predstavitve, razprava

Trajanje:

1 dan

Čas izvedbe:

30. januar 2018, s pričetkom ob 9.00 uri in koncem ob 14.45 uri.

Kraj izvedbe:

Ljubljana, Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva ulica 2
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Kotizacija:

260,00 € + DDV. Poravnali jo boste po prejemu računa. Za 3 ali več udeležencev iz
iste institucije bomo priznali 10% popust na navedeno ceno. V kotizacijo so
vključene tudi pogostitve med odmori, gradivo in izdaja potrdil.

Prijave:

do 23. januarja 2018 oziroma do zapolnitve skupine. Pisne odjave sprejemamo
prav tako do 23. januarja 2018, po tem datumu je možna le zamenjava udeležencev
znotraj iste institucije. V primeru nepravočasne odjave vam bomo zaračunali
celotno kotizacijo. Prijavnice lahko pošljete preko spletnega obrazca prijavnica.

Informacije:
Opomba:

01/24 29 751, po e-mailu: ic@zbs-giz.si
Da bi bilo vaše usposabljanje čim bolj učinkovito, nam svoja vprašanja, dileme ali
pričakovanja vezana na seminar pošljite po elektronski pošti na naslov
ic@zbs-giz.si, da jih bomo posredovali predavateljici.

2

Elektronsko arhiviranje dokumentarnega gradiva v banki
________________

Razpored dela na seminarju
Torek, 30. januar 2018
Združenje bank Slovenije, sejna soba 501/502, Šubičeva ulica 2, Ljubljana

09.00 – 10.30

Osnove hrambe dokumentarnega gradiva
Zahteve za organiziranje hrambe
Sistem hrambe

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.15

Procesi vloge in odgovornosti:
-

postavitev pravil in kontrola izvajanja

-

ustvarjanje gradiva in priprava za hrambo

-

zajem in hramba

-

uporaba

-

uničenje po poteku roka hrambe

Zbirke dokumentarnega gradiva
Uporaba storitev zunanjih ponudnikov
12.15 – 13.15

Kosilo

13.15 – 14.45

Zakonodaja na področju hrambe
Notranja pravila na področju hrambe dokumentarnega gradiva v
banki

Razvoj sistema za e-hrambo
Predavateljica: Janja Jedlovčnik, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
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