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Kaj je GDPR uredba in zakonske smernice?

OSEBNI PODATKI
• Ime in Priimek
• Naslov
• Lokacija
• Spletni identifikator (IP računalika)
• Podatki o zdravju
• Profil na socialnem omrežju
• In drugi



Zakaj uporabniško ime in geslo?



Ali se zavedamo, da je uporaba uporabniškega 
imena in gesla nujno potrebna?

• 30 % naših uporabnikov ne uporablja gesla

• 20 % uporabnikov še vedno uporablja geslo, ki so ga dobili ob prvi 
prijavi



Izkušnje iz sedanje prakse

• Uporaba uporabniškega imena AD

• Isto uporabniško ime uporablja več oseb

• Uporaba uporabniškega imena osebe, ki ni več zaposlena v vašem 
podjetju



1. KORAK V GDPR

EN ČLOVEKEN ČLOVEK = EN UPORABNIKEN UPORABNIK =
ENO (VARNO)

GESLO
ENO (VARNO)

GESLO



Kakšno naj bo geslo?

•Ne - osebno ime, ime otrok, letnice rojstev, porok, zaporedje 
številk 1234...

•Da –vsaj 8 znakov ter kombinacijo črk, številk in drugih 
znakov



Avtorizacije
na podlagi uporabniškega imena in gesla se 
uporabniku dodelijo pravice (avtorizacije)
• pravice za branje 
• pravice za branje in pisanje 
• pravice za branje, pisanje in brisanje
• Ter brez pravic



2. Korak - nastavite uporabnikom ustrezne 
avtorizacije za module, ki se dotikajo OP



Avtorizacije v zvezi z GDPR



GDPR privoljenja



Anonimizacija, brisanje, odstranitev



Subjekt pred in po anonimizaciji



Dokumenti – omejen vpogled v OP



Konstanta GDPR



Anonimizacija subjekta – Obračun izdanih 
računov



KADRI IN GDPR



Zakonska podlaga za brisanje podatkov

Kadrovskih podatkov in plač se ne sme brisati zaradi sledeče 
zakonske podlage: 
• ZDR-1, 
• ZEPDSV, 
• ZPIZ -2 in 
• ZZVZZ.



Katere podatke moramo brisati na Kadrih

• brisanje evidence delovnega časa (vstopi in izstopi v/iz podjetja 
starejši od 3. let),

• čarovnik za brisanje kandidatov in CV-ja (glede na razpis),
• skrivanje podatkov preko Urejanja predlog (npr. ime, priimek, 

zakonski stan,...).



Čarovnik za brisanje kandidatov in CV-ja (glede na 
razpis),



Kdaj potrebujemo privolitve na Kadrih

V kolikor nimamo zakonske podlage npr.:
• za obdelavo podatkov o kandidatih, če jih bomo vodili še za bodoče 

razpise, 
• zasebno tel. številko ali E-mail zaposlenega,
• za družinske člane v kolikor podatke obdelujem npr. za otroke kateri 

prejemajo novoletna darila.



Kopiranje oz. shranjevanje raznih dokumentov

• preverimo in brišemo vse kopije dokumentov katere imamo 
shranjene v elektronski ali fizični obliki (npr. kopije osebnih 
dokumentov, potnih listov, diplom, spričeval,...),

• pri vnosu dokumentov v PANTHEON samo preverimo točnost 
dokumenta z vpogledom v dokument kjer prepišemo le tiste 
podatke katere potrebujemo za obdelavo.



Za konec……

Programska oprema, oz. ERP sistem sam po sebi ne bo poskrbel za 
to, da bo podjetje poslovalo skladno z GDPR.



Hvala za vaš čas

Brigita Meglič Novak
podpora@datalab.si
01 252 8913


