Sodelovanje
z zunanjimi obdelovalci
Ni potrebno, da upravljavec sam izvaja obdelavo

INFORMACIJE O VARNOSTI
OSEBNIH PODATKOV 2018

podatkov; za obdelavo ali delno obdelavo lahko
pooblasti zunanjega izvajalca oz. ponudnika storitev –
obdelovalca osebnih podatkov.

INFORMACIJE O NOVIH PREDPISIH V ZVEZI
Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

Obdelovalec sme podatke obdelovati zgolj po navodilih
in v imenu upravljavca. Upravljavec mora imeti nadzor
pri izbiri svojega obdelovalca. Ta mora zagotavljati,
da so pri obdelavi osebnih podatkov vpeljani zadostni
tehnični in organizacijski varnostni ukrepi. Za izvedbo
storitve je potrebna sklenitev pisne ali elektronske
pogodbe z določenimi minimalnimi pogoji, kot jih
določa GDPR.

Kršitev varnosti podatkov
V primeru kršitve varnosti podatkov, ki vodi
do uničenja, izgube, spremembe podatkov,
nepooblaščenega razkritja ali dostopa do podatkov,
mora upravljavec v roku 72 ur po tem, ko je kršitev
zaznana, obvestiti nadzorni organ; razen, če lahko

Kdo je odgovoren?
Odgovoren je tisti, ki odloča o uporabi podatkov in
določa namene obdelave – to je upravljavec osebnih
podatkov. Posameznik je oseba, čigar osebni podatki

izključi možnost tveganja za posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki. V primerih, kjer obstaja
visoko tveganje za posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki, se mora o kršitvi obvestiti
tudi tega posameznika.

so obdelani v določene namene (za oglaševanje, za
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti pri nakupu ali
popravilih itd.). Upravljavec je med drugim dolžan

Podatki o skupini:

voditi evidenco dejavnosti obdelav osebnih podatkov.
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Varstvo osebnih podatkov ne zadeva zgolj

Splošna uredba
o varstvu podatkov (GDPR)

ZAKAJ VARSTVO
PODATKOV?
Zakonski okvir o varstvu podatkov ni namenjen
zgolj varstvu osebnih podatkov, temveč zaščiti osebe
v povezavi z aktivnostmi obdelave podatkov. Dandanes
veliko deležnikov (npr. država ali podjetja) o ljudeh
zbira informacije, le-te ovrednoti in jih glede na
okoliščine posreduje naprej. Za to sicer običajno
obstaja dober razlog in se posamezniki s tem strinjajo,
a v veliko primerih temu ni tako.
Zakon o varstvu osebnih podatkov naj bi urejal

Osebni podatki

Pravice posameznikov

Osebni podatki so po Splošni uredbi o varstvu

Iz temeljne ideje o »informacijski samoodločbi«,

podatkov (ang. General Data Protection Regulation –

tj. ideje, da posameznik lahko sam odloči o uporabi

GDPR) vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali

svojih podatkov, sledijo določene pravice. Te so

določljivo fizično osebo (= posameznika). Informacija

v okviru GDPR okrepljene in razširjene. Konkretno

je tako osebni podatek tudi takrat, ko je možno z

so v okviru GDPR predvidene naslednje pravice

dodajanjem informacij identificirati posameznika – na

zadevnih oseb:

primer, številka šasije sodi pod GDPR takrat, ko jo je
možno jasno povezati z določenim posameznikom.

Načela

ravnovesje med različnimi interesi deležnikov, ki

GDPR opredeljuje splošna načela za obdelavo osebnih

obdelujejo osebne podatke. Zakon torej določa, kdaj

podatkov. Gre za konkretizacijo temeljne pravice do

je obdelava osebnih podatkov dovoljena in kdaj ne.

varstva podatkov. Iz GDPR sledijo naslednja načela:

Varstvo podatkov je ustavno zagotovljena temeljna
pravica vsakega posameznika.

• Pravica do obveščenosti
• Pravica do popravka
• Pravica do izbrisa podatkov (»pravica do pozabe«)
• Pravica do omejitve obdelave
• Pravica do prenosljivosti podatkov
• Pravica do ugovora
• Pravica do pritožbe pri organu za varstvo 		
podatkov

• zakonitost, pravičnost, preglednost
• omejitev namena
• najmanjši obseg podatkov

Sankcije

• točnost

GDPR predvideva zelo visoke kazni za kršitve,

• omejitev shranjevanja

ki lahko segajo do 20 milijonov evrov oz. do

• celovitost in zaupnost

4% svetovnega letnega prometa za kršitev.

• odgovornost

Zaradi načela odgovornosti mora upravljavec
v vsakem trenutku biti sposoben dokazati, da

Dovoljene obdelave

se spoštujejo pravni predpisi. Iz tega izhaja, da

Obdelava osebnih podatkov v osnovi ni dovoljena,

podatki večkrat preveriti, preučiti, po potrebi

razen v primerih, ko za to obstajajo upravičeni razlogi

prilagoditi ter dokumentirati. To velja za klice

(ustrezne pravne podlage).

in elektronska sporočila namenjena oglaševanju,

Najpomembnejši upravičeni razlogi so:

kot tudi prisotnost na spletnih straneh in uvedba

• sklepanje in izpolnjevanje pogodbe, izvedba 		
pogodbenih obveznosti na zahtevo
• zakonska obveznost
• obstoj zakonitega interesa v kolikor nad le-tem ne
prevladajo interesi posameznikov (tj. zasebnost)
• privolitev – želja posameznika.

se mora preteklo in prihodnje ravnanje z osebnimi

spremljanja življenjskega cikla podatkov s končnim
izbrisom oz. uničenjem.

