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VODIMO VAS SKOZI KLJUČNE KORAKE



Pravne podlage

Za obedlavo osebnih 

podatkov mora bii 

podana ena od pravnih 

podlag.

Kot obvezne lahko 

zahtevate le podatke, ki so 

nujni za izvedbo pogodbe.

Ne izsiljujte podatkov, ki 

niso potrebni za pogodbo 

ali ki jih ne zahteva 

zakonodaja.

Ostale podatke lahko 

dobite kot neobvezne, če 

za to dobite prostovoljno 

privolitev stranke.
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Pridobivanje podatkov o posameznikih – izbor iz mnenj IP
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• ZLS (21. a člen): občina pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje 

pristojnosi. Občina, ki je dolžna zagotavljai opravljanje obvezne lokalne javne službe, mora javnemu podjetju, ki 

opravlja storitve v zvezi s to javno službo namesto nje, posredovai osebne podatke, ki so za to potrebni in 

primerni. V drugem odstavku so primeroma določeni osebni podatki, ki jih občina pridobiva in obdeluje.

• Občina lahko zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosi v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, 

posreduje pridobljene podatke izičnim in pravnim osebam.

• ZLS javnim podjetjem ne daje pravice za pridobivanje osebnih podatkov iz uradnih evidenc državnih organov 

neposredno, pač pa ravno nasprotno, določa, da te podatke javna podjetja lahko dobijo od občine, javna podjetja 

te podatke lahko pridobijo le preko občine. 

• Zbiranje OP (telefonskih  št.,  e-naslovov) za namen izvržbe na zalogo, od vseh naprej, ni sorazmerno. ZIZ daje 

podlage za pridobitev osebnih podatkov v posameznem primeru.  Pridobivanje osebnih podatkov za namen izvršbe 

in izterjave jasno regulirano v določbah ZIZ.

• So lahko na računih tudi oglasi?

• Kdaj lahko sporočamo podatke po telefonu?

• Več mnenj na: www.ip-rs.si

http://www.ip-rs.si/


PREVERITE IN PRILAGODITE KATALOGE – 

EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE

Upravljavci in po novem tudi obdelovalci!

• Evidenca dejavnosi obdelave pomeni (p)opis zbirk osebnih podatkov (30. člen uredbe), ki jih vodite 
(vrste osebnih podatkov, nameni, pravne podlage, roki hrambe, opis varnostnih postopkov in 
ukrepov, informacije o prenosu v tretje države…). 

• 1 zbirka osebnih podatkov = 1 evidenca dejavnosi obdelave (1 opis zbirke)

• npr. Zbirka osebnih podatkov o strankah
• Arhiv videoposnetkov videonadzornega sistema
• Evidenca o izplačanih plačah….

• Register zbirk osebnih podatkov pri IP se ukinja – prijava v register IP ni več obvezna!
• Evidence so v pisni, vključno v elektronski obliki.
• Nadzorni organ ima na zahtevo dostop do evidenc. 
• Priporočilo: evidenco pripravite ne glede na možne izjeme.

• Uporabite lahko vzorec: 

Vzorec evidence dejavnosi obdelave za UPRAVLJAVCE (člen 30 Splošne uredbe)
• htps://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/OBRAZEC_-_Evidenca_dejavnosti_obdelave_osebnih_podatkov_ZA_UPRAVLJAVCE.docx
https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/


Ureditev razmerja s POGODBENIMI OBDELOVALCI

• Obdelovalec dela v imenu in za račun upravljavca podatkov. Obdelovalci so npr.

• ponudniki hrambe podatkov, oblačnih in drugih IT storitev, ponudniki arhiviranja, uničevanja 

dokumentacije, računovodski servisi…

• Več zahtev za pogodbe z zunanjimi izvajalci: 
• obveznosi obdelovalca do upravljavca, 
• vsebina in trajanje obdelave, 
• narava in namen obdelave, 
• vrsta OP, 
• kategorije posameznikov ter 
• obveznosi in pravice upravljavca. 

• Obdelovalec ne zaposli drugega obdelovalca brez predhodnega posebnega ali splošnega pisnega 

dovoljenja upravljavca. V primeru splošnega pisnega dovoljenja obdelovalec upravljavca obvesi o 
vseh nameravanih spremembah glede zaposlitve dodatnih obdelovalcev ali njihove zamenjave, s 
čimer se upravljavcu omogoči, da nasprotuje tem spremembam.

Zahteve glede pogodb določa 28. 

člen GDPR.

Vzorcev še ni.



PREVERITE IN PRILAGODITE VARNOSTNE POLITIKE

Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in 
stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov 

obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine 
posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosi in resnosi, 
upravljavec in  obdelovalec z izvajanjem ustreznih tehničnih 
in organizacijskih ukrepov zagotovita ustrezno raven varnosi 

glede na tveganje, kot je ustrezno, vključno med drugim z 
naslednjimi ukrepi :

(a) psevdonimizacijo in šifriranjem OP;
(b) zmožnostjo zagotovii stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in 

odpornost (*resilience) sistemov in storitev za obdelavo;
(c) zmožnostjo pravočasno povrnii razpoložljivost in dostop do OP v primeru 

izičnega ali tehničnega incidenta;
(d) postopkom rednega tesiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosi 

tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosi obdelave.
• SMERNICE IP NA SPLETNI STRANI IP!

• Kontrolni seznam osnovnih varnostnih kontrol

• Pravilnik glede varnosi bo zahteval ZVOP-2!



POMOČ IN 
UPORABNA GRADIVA

VPRAŠANJA?
1. Pokličite na 080 2900.

2. Preverite objavljena mnenja na 
ip-rs.si

RAPiD.SI  
Raising Awareness on Data 
Protecion and GDPR in Slovenia



NAMENSKA TELEFONSKA PODPORA ZA 

MAJHNA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA



Hvala za pozornost!

Vir: htps://ru.pinterest.com/pin/558868634988583261/
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