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OSNOVNI POJMI
Osebni podatek je vsak podatek, ki se nanaša na
določenega ali določljivega posameznika.
Osebni podatek, posameznik, obdelava, zbirka,
upravljavec, uporabnik, obdelovalec - enako
Splošna Uredba odpravlja dvome in med osebne podatke
izrecno šteje tudi:
spletne
ID

piškotkov,

RFID
IP

identifikatorje,

oznake,

naslove.

Posebej Splošna uredba ureja tudi t.i. psevdonimne
podatke in genetske podatke.

POJMI





Omejitev obdelave – označevanje shranjenih OP
zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.
Oblikovanje profilov – vsaka oblika avtomatizirane
obdelave OP, ki vkljčuje uporabo OP za ocenjevanje
nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom,
zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri
delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega
okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali
gibanja tega posameznika.
psevdonimizacija – obdelava OP na tak način, da
OP brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati
specifičnemu posamezniku, na katerega se
nanašajo OP, če se take dodatne informacije hranijo
ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski
ukrepi za zagotavljanje, da se OP ne pripišejo
določenemu ali dolocčljivemu posamezniku.

SPLOŠNO


Informacije v kratki, jedrnati, jasni in pregledni obliki –
preprost in razumljiv jezik (ne po principu “pravniki za
pravnike”).



Načelo pomoči stranki – olajšati uresničevanje pravic.



Zahteva v e-obliki – odgovor v e-obliki.



Daljši roki – 1 mesec, možnost podaljšanja še za dva
meseca.



Pravice se omogočijo brezplačno, razen če so zahteve
“očitno neutemeljene ali pretirane” – zaračuna razumno
pristojbino / zavrne obravnavo zahteve.



Komisija lahko določi standardizirane IKONE za
informacije.

ZAKONITOST
Obdelava OP je dopustna, če:
1.

je posameznik vanjo PRIVOLIL

2.

je potrebna za IZVEDBO POGODBE ali za SKLENITEV
POGODBE,
3.

je potrebna za IZPOLNITEV ZAKONSKE OBVEZNOSTI,

4.

je potrebna za ZAŠČITO ŽIVLJENJSKIH INTERESOV
posameznika,
5.

je v javnem interesu ali

6.

je v zakonitem interesu upravljavca ali tretje osebe

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN POGODBENIH
OBDELOVALCEV PO SPLOŠNI UREDBI
Imenovanje uradne osebe za varstvo osebnih podatkov je
obvezno:


v državnih organih (izjema v delu, ki se nanaša na
dejavnost sojenja so sodišča),



v tistih upravljavcih in obdelovalcih osebnih podatkov,
katerih osnovna dejavnost vključuje obsežno obdelavo
osebnih podatkov na način rednega in sistematičnega
spremljanja posameznikov (profiliranje, segmentiranje
ipd.) ter



pri upravljavcih katerih osnovna dejavnost vključuje
obsežno obdelavo posebnih kategorij osebnih podatkov
oziroma podatkov, ki so povezani s kazenskimi
obsodbami in prekrški.



v vseh ostalih primerih je odločitev za imenovanje
uradne osebe za varstvo osebnih podatkov prepuščena
upravljavcu oziroma pogodbenemu obdelovalcu.

OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA 1/2


Izvede ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da
zagotovi in je zmožen dokazati, da obdelava poteka v skladu s
to uredbo. Ti ukrepi se pregledajo in dopolnijo, kjer je to
potrebno.



Kadar je to sorazmerno glede na dejavnosti obdelave, ukrepi
vključujejo izvajanje ustreznih politik za varstvo podatkov s
strani upravljavca.



VGRAJENO IN PRIVZETO VARSTVO OP (“privacy by design & by
default”) – 25. člen


LPP in Urbana

POGODBENA in PODPOGODBENA
OBDELAVA OP – 28. člen
VSEBINA POGODBE ali drugega akta:
vsebina
narava
vrsta

in trajanje obdelave;

in namen obdelave;

osebnih podatkov;

kategorije

posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki;

obveznosti

in pravice upravljavca;

obveznosti

in pravice obdelovalca;

Pisen

dokument (tudi e-oblika velja).

POGODBENA in PODPOGODBENA
OBDELAVA OP – 28. člen


Dopustna podpogodbena obdelava:



ob predhodnem posebnem ali splošnem pisnem dovoljenju
upravljavca,



obdelovalec obvesti upravljavca o vseh nameravanih
spremembah glede zaposlitve dodatnih obdelovalcev ali
njihove zamenjave, s čimer mu omogoči, da nasprotuje
tem spremembam,



veljajo enake obveznosti varstva podatkov, kot so določene
v pogodbi ali drugem pravnem aktu med upravljavcem in
obdelovalcem,



Kadar “podobdelovalec” ne izpolni obveznosti varstva
podatkov, prvi obdelovalec še naprej v celoti odgovarja
upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti “podobdelovalca”.

EVIDENCA DEJAVNOSTI
OBDELAVE – 30. člen


Upravljavec in obdelovalec z več kot 250 zaposlenimi –
ZVOP-1: 50 zaposlenih;



če je verjetno, da obdelava, ki jo izvaja, predstavlja
tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere
se nanašajo osebni podatki, in ni občasna, ali obdelava
vključuje posebne vrste podatkov iz člena 9(1) ali osebne
podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena
10 (podobno – občutljivi osebni podatki)



V pisni obliki (velja tudi e-oblika);



Obveznost omogočiti nadzornemu organu dostop do evidenc
– ni več obvezne predhodne prijave.

OCENA UČINKA NA VOP – 35.
člen


“data protection impact assessment”



Pred začetkom obdelave!



Kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave povzročila veliko
tveganje za pravice in svoboščine fizičnih oseb: nove
tehnologije; upoštevaje naravo, obseg, okoliščine in namen
obdelave.



Mnenje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.



Vključitev relevantne javnosti – skupine posameznikov, na
katere se nanašajo OP, ki se jih namerava obdelovati;



Upravljavec opravi revizijo, da oceni, ali obdelava poteka v
skladu z oceno učinka v zvezi z VOP vsaj takrat, ko se
spremeni tveganje, ki ga predstavljajo dejanja obdelave.

SANKCIJE
Lažje kršitve:
upravne globe v znesku do 10 000 000 EUR ali v primeru
podjetja v znesku do 2 % skupnega svetovnega letnega
prometa v preteklem obračunskem letu, odvisno od tega,
kateri znesek je višji.

Težje kršitve:
upravne

globe v znesku do 20 000 000 EUR ali v primeru
podjetja v znesku do 4 % skupnega svetovnega letnega
prometa v preteklem obračunskem letu, odvisno od tega,
kateri znesek je višji.

DČ lahko preprišejo še druge prekrške in sankcije
zanje.
Globe za javni sektor

Hvala za pozornost!
natasa@pirc-musar.si

