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Osebni podatek

■ Katerakoli informacija v zvezi z določenim in določljivim posameznikom.
� Ime in priimek praviloma nista osebni podatek.
� Naslov, davčna številka, telefonska številka, e-mail, naslov, slika,..

določijo točno določeno osebo.

■ Posebni (občutljivi) podatki:
� Rasa, vera, etnično poreklo, spolna usmeritev, zdravstveno stanje,

članstvo v političnih strankah in sindikatih,…



Zavezanci, ki morajo spoštovati določila 
Splošne uredbe o varstvu osebnih 
podatkov
■ Vsi, ki obdelujemo osebne podatke fizičnih oseb.

Vzeto zelo široko in zajema:
� zbiranje,
� beleženje,
� urejanje,
� strukturiranje,
� shranjevanje,
� prilagajanje,
� vpogled,
� uporabo,… 25. Maj 2018



Upravljalci in obdelovalci podatkov

■ Upravljalci so tisti, ki določajo, kako in zakaj se podatki obdelujejo.

■ Obdelovalci pa smo tisti, ki sledimo navodilom upravljalca.
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Cilj GDPR:
Omogočanje večjega nadzora nad našimi lastnimi osebnimi podatki.

PRAVICA POSAMEZNIKA
■ Jasen in razumljiv način obveščanja.
■ Lažji dostop do lastnih osebnih podatkov.
■ Pravica do pozabe, popravka in izbrisa.

OBVEZNOSTI OBDELOVALCA
■ Hraniti samo tiste osebne podatke, za katere imamo pravno podlago.
■ Privolitvene izjave posameznika.
■ Upoštevati načela varstva osebnih podatkov.
■ Omogočiti posameznikom pregleden in enostaven dostop do informacij

o obdelavi osebnih podatkov.



Ukrepi v podjetju, da spoštujemo 
določila GDPR in ustrezno varujemo 
osebne podatke

→ Ugotovitev, ali imamo v podjetju osebne podatke fizičnih oseb.

� V primeru zaposlovanja, imamo osebne podatke svojih zaposlenih in
njihovih vzdrževanih družinskih članov.

� V primeru, da so med našimi kupci (ali dobavitelji) fizične osebe, jih
identificiramo.

� Osebne podatke imamo tudi v naših mailing listah.



→ Ugotovitev, ali moramo imenovati pooblaščeno osebo za varovanje
osebnih podatkov (DPO).

� Mala, mikro in srednje organizacije ne potrebujejo obsežnejše dodatne
strokovne pomoči

� Osebe javnega sektorja

� Zasebni sektor 

Ni potrebno imenovati (DPO).

Potrebno je imenovati (DPO).

Potrebno je imenovati (DPO), če 
gre za:
� obsežno, redno in sistematično 

spremljanje posameznikov 
� obsežno obdelavo občutljivih 

podatkov.



→ Preveritev osebnih podatkov fizičnih oseb, ki jih že obdelujemo oziroma
imamo.

Izrecno samo za določen namen:
1. Za namene izpolnjevanja in sklenitve pogodbe ste nekoč pridobili

osebne podatke svojih kupcev (če je naročilo izpolnjeno v celoti, potem
nimate več podlage za obdelovanje osebnih podatkov).

2. Obdelujemo lahko samo podatke o zaposlenih, ki so zakonsko
predpisani, in ki jih potrebujemo za izpolnitev svojih obveznosti (npr. za
obračun plač).
� Ob prenehanju delovnega razmerja je potrebno podatke trajno

zbrisati.



→ Pridobitev novih privolitev fizičnih oseb, v kolikor so le-te potrebne.

Mailing liste – pridobitev novih privolitev, ki morajo biti:
� Prostovoljne.
� Specifične.
� Informirane.
� Nedvoumne.

→ Sprejmimo posebne ukrepe in interna pravila v zvezi z varovanjem 
osebnih podatkov in o njih obvestite vse zaposlene.



Nekaj napotkov za varovanje 
osebnih podatkov:

1. Omejevanje fizičnega dostopa do omar in polic.
2. Pregled vseh fizičnih arhivov in trajno uničenje vseh osebnih podatkov,

pri katerih ni več pravne predloge.
3. Pregled vseh map in podmap na računalnikih (skupne mape!).
4. Če datoteke v skupnih mapah vsebujejo osebne podatke, moramo

omejiti dostop.
5. Sprejem pravil o shranjevanju datotek z osebnimi podatki, ki se izvažajo

iz informacijskega sistema (pdf, exceli, xml,…).



6. (Občutljivi) osebni podatki se lahko pošiljajo samo v kriptiranih mailih.

7. Preveritev avtorizacije in dostope do informacijskih sistemov ter
poučite zaposlene o ustreznih geslih.

8. Anonimizacija osebnih podatkov.

9. Poskrbite za ustrezne privolitve.

10. Predlog, da se v podjetju določi osebo, ki se bo ukvarjala z ravnanjem z
osebnimi podatki.

. . . 



Sklep

� Male in mikro organizacije, ki nimate obsežnih zbirk osebnih podatkov
in njihova obdelava ni vaša temeljna dejavnost, po našem mnenju v
prvem koraku ne rabite imeti obsežnih pravilnikov.

� Sprejmite nekaj preprostih in jasnih pravil v zvezi z varovanjem osebnih
podatkov,

� z njimi seznanite zaposlene ter jih zavežete k spoštovanju le-teh.



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


