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POVZETEK
V zadnjih letih smo priča hitremu tehnološkemu razvoju, ki je privedel do zlorab osebnih
podatkov in tako povzročil naraščajočo zaskrbljenost glede vprašanj zasebnosti. Da bi se
spoprijeli s trenutnimi izzivi, se je v letu 2018 neposredno začela uporabljati Splošna uredba
o varstvu podatkov (GDPR), katere cilj je zgraditi sodoben in celovit okvir za varstvo osebnih
podatkov v Evropski Uniji. GDPR je relativno kompleksen pravni akt, zato organizacijam
implementacija njenih pravil predstavlja velik izziv. V tej luči organizacije jasno potrebujejo
veliko časa, virov in smernic za uskladitev z GDPR. Veliko organizacij je v ta namen poiskalo
pomoč pri zunanjih strokovnjakih na tem področju, kar pa terja visoke denarne zneske.
Nekaterim pa to pomeni prevelik finančni zalogaj, tako kot izbrani organizaciji Občini
Dobrna, zato v diplomskem delu predstavljam celoten postopek prenove sistema varstva
osebnih podatkov Občine Dobrna na podlagi zahtev GDPR z namenom, da jim prihranim
čas in finančna sredstva. Na podlagi kvalitativne analize sem v teoretičnem delu preučila
področje varstva osebnih podatkov in raziskala, katera nova pravila uvaja GDPR v
praktičnem smislu. S pomočjo tuje ter domače literature sem ugotovila, kako poteka proces
uskladitve poslovanja z GDPR in kateri dokumenti so ključni za uspešno prenovo sistema
varstva osebnih podatkov. Na podlagi ugotovljenega sem v empiričnem delu predstavila
celoten postopek uskladitve poslovanja Občine Dobrna z GDPR, ki je sestavljen iz več
ključnih aktivnosti. Zavedati pa se je treba, da je varstvo osebnih podatkov proces, ki se
nikoli ne zaključi, zato terja redne aktivnosti, kot je sprotno spremljanje dogajanja in hitro
reagiranje na aktualne spremembe na področju varstva osebnih podatkov.
Ključne besede: Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), osebni podatek, varstvo
osebnih podatkov, Občina Dobrna, uskladitev poslovanja.
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ABSTRACT
THE RENOVATION OF THE PERSONAL DATA PROTECTION SYSTEM IN THE
SELECTED MUNICIPALITY
Fast-paced technological development of the recent years has resulted in the abuse of
personal data and an increasing concern pertaining to privacy issues. To tackle current
challenges, the General Data Protection Regulation (GDPR) was introduced in 2018, with
the goal of establishing a modern and comprehensive framework for personal data
protection in the European Union. GDPR constitutes a relatively complex legal act;
therefore, the implementation of its rules presents a considerable challenge for the
organisations. In light of this, the organisations clearly need a lot of time, resources and
guidelines to coordinate with the GDPR. Hence, a number of organisations have turned to
independent experts for help, resulting in considerable expenses. For some, the financial
burden is too big, as is the case with the Municipality of Dobrna, the organisation in
question. The diploma thesis presents the entire procedure of the reform of the system of
personal data protection in correspondence with the GDPR, with the aim of saving time
and financial resources of the Municipality of Dobrna. Based on the qualitative analysis, the
theoretical part examines the field of personal data protection and determines which new
rules are introduced by GDPR in the practical sense. With the help of foreign and domestic
literature, the process of coordination with the GDPR was established and the key
documents for the successful reform of the system of personal data protection were
determined. Based on these findings, the empirical part of the thesis presents the entire
procedure of the coordination of the operations of the Municipality of Dobrna with the
GDPR, consisting of a number of key activities. However, it is important to recognise, that
the personal data protection is a never-ending process, necessitating regular activities such
as routine monitoring and rapid reaction to real-time changes in the field of personal data
protection.
Key words: General Data Protection Regulation (GDPR), personal information, personal
data protection, the Municipality of Dobrna, operations coordination.
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1

UVOD

V diplomskem delu obravnavam aktualno vprašanje o varstvu osebnih podatkov in
postopku uskladitve poslovanja organizacije s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v
nadaljevanju GDPR), ki je začela veljati 25. maja 2018, da bi se spoprijeli s trenutnimi izzivi,
povezanimi z varstvom osebnih podatkov in vzpostavili enoten pravni okvir za njihovo
zaščito po Evropski Uniji (v nadaljevanju EU). Uredba je relativno kompleksen pravni akt, ki
organizacijam predstavlja precejšen izziv za implementacijo. Problem, s katerim se soočajo,
je pomanjkanje zavedanja in razumevanja o spremembah in zahtevah, ki jih določa GDPR.
Organizacije vedo kaj naj storijo, vendar uredba ne pojasnjuje, kako naj to storijo oziroma
kako začeti postopek usklajevanja poslovanja z GDPR. Zato morajo organizacije pred
začetkom uvajanja sprememb v skladu z GDPR pridobiti vso potrebno znanje o novih
zahtevah uredbe. Šele nato sledi uskladitev poslovanja z GDPR, ki označuje potrebo po
različnih ukrepih, načrtovanju in dodeljevanju novih odgovornosti, kar ima lahko velik vpliv
na porabo finančnih sredstev in zahteva pridobitev novega strokovnega znanja. Za subjekte
javnega sektorja so zahteve po novi uredbi še strožje, saj je treba imenovati pooblaščeno
osebo za varstvo podatkov (DPO), kot tudi vzpostaviti več novih dokumentov. Največji izziv
pri uskladitvi poslovanja z GDPR je torej prvi korak, ko je treba opredeliti zakonito osnovo
za obdelavo osebnih podatkov in analizirati, v kolikšnem obsegu je organizacija že skladna
z GDPR.
Z naštetimi problemi se je soočala tudi izbrana organizacija Občina Dobrna, ki pred
začetkom prenove njihovega sistema varstva osebnih podatkov, še ni uskladila svojega
poslovanja z novo uredbo, saj je ta terjala pravnoorganizacijske in tehnične ukrepe, kar pa
pomeni tudi finančne posledice. Občina Dobrna z malo več kot 2200 prebivalci spada med
manjše občine, zato se je soočala še z dodatnimi izzivi. V občini so težko porazdelili dodatno
delo med zaposlene, prav tako pa ni imela finančnih sredstev, da bi ureditev področja
varstva osebnih podatkov prepustila zunanjim izvajalcem. V zvezi s tem pa se je bilo poleg
rednega dela in majhnega števila zaposlenih težko lotiti prenove celotnega sistema.
V diplomskem delu raziskujem, katere so strateške, poslovne, tehnične in organizacijske
spremembe, ki jih uvaja GDPR in se nanašajo neposredno na javni sektor oziroma
natančneje na občine. Zato sem si zadala raziskovalno vprašanje, s katerim si prizadevam
prepoznati spremembe, ki jih uvaja GDPR v praktičnem smislu, kot tudi ugotoviti ustrezne
ključne aktivnosti, na katere se mora Občina Dobrna pripraviti pri usklajevanju poslovanja
z GDPR. Poleg raziskovalnega vprašanja pa sem si zastavila še dve hipotezi.
Raziskovalno vprašanje: Katere so spremembe, pomembne za Občino Dobrna, ki jih uvaja
GDPR, v primerjavi z Direktivo 95/46/ES?
Hipoteza 1: Prvi korak k uspešni uskladitvi poslovanja z GDPR je opredelitev ustrezne
pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov.
Hipoteza 2: Izvedba tehničnih in pravnoorganizacijskih ukrepov je ključna za uspešno
uskladitev poslovanja Občine Dobrna z GDPR.
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Namen diplomskega dela je pomagati Občini Dobrna prenoviti sistem varstva osebnih
podatkov tako, da bo delovala v skladu z GDPR. V zvezi s tem bom izvedla celoten postopek
uskladitve poslovanja Občine Dobrna z GDPR z namenom, da jim prihranim čas in finančna
sredstva. Prav tako je GDPR zakonodajna novost, zato je problem, ki ga analiziram zelo
aktualen in bom z diplomskim delom lahko pomagala še drugim organizacijam, ki se
srečujejo s podobnim problemom.
Cilj diplomskega dela je preučiti področje varstva osebnih podatkov in poudariti pomen
GDPR ter na podlagi teorije ugotoviti, katere novosti, pomembne za Občino Dobrna, le-ta
uvaja. Drugi cilj pa je na osnovi spoznanj določiti področja znotraj Občine Dobrna, ki so
predmet sprememb in izvesti uskladitev poslovanja z GDPR. Kar pomeni, da bom ob
upoštevanju vseh omejitev predstavila celoten postopek uskladitve in načrt za izvajanje
ukrepov v skladu z GDPR.
GDPR je zaradi svoje narave pritegnila veliko pozornosti. Člankov in razprav o tej temi je
mnogo, vendar pa na tem področju še vseeno ni veliko akademske literature, saj gre za
aktualno temo, o kateri se precej govori komaj zadnji dve leti. V tujini obstaja kar nekaj
raziskav o GDPR in varstvu podatkov, vendar pa zaradi novosti uredbe še vedno ni temeljite
raziskave v Sloveniji, ki se osredotoča na izkušnje pri prizadevanju za uskladitev z GDPR.
Zato to predstavljam v mojem diplomskem delu, v katerem bom na primeru Občine Dobrna
predstavila celoten postopek uskladitve z GDPR.
Diplomsko delo temelji na kvalitativnem pristopu oziroma kvalitativni analizi. Naprej sem v
teoretičnem delu uporabila deskriptivno metodo, saj sem v prvem delu preučila in opisala
področje varstva osebnih podatkov in njegov razvoj. Hkrati sem izvedla deduktivno metodo
sklepanja pri obrazložitvi dosedanjih dejstev na tem področju. Prav tako sem preučila
pravne vidike varstva osebnih podatkov in analizirala obseg, posledice, metode in orodja za
uporabo GDPR. Na podlagi prebiranja in delanja izvlečkov iz tuje ter domače literature sem
ugotovila, katere so spremembe, ki jih uvaja GDPR in kako te spremembe vplivajo na
poslovanje izbrane organizacije. Uporabila sem tudi metodo analize vsebine, saj na podlagi
ugotovljenega nato v empiričnem delu sledi študija primera, v okviru katere sem na primeru
izbrane organizacije Občine Dobrna opisala celoten postopek uskladitve poslovanja z GDPR.
Diplomsko delo je strukturirano iz sedmih poglavij. Po uvodu sledi poglavje o varstvu
osebnih podatkov, v okviru katerega sem definirala osnovne pojme in teme, ki se nanašajo
na izbrano področje. Na kratko sem predstavila še osebnostno pravico in pravico do
zasebnosti, ki sta pomembno vplivali na današnji razvoj pravice do varstva osebnih
podatkov. V tretjem poglavju sem kronološko predstavila razvoj varstva osebnih podatkov.
Najprej sem se osredotočila na zakonodajo, ki so jo sprejele mednarodne organizacije, nato
pa sem predstavila še, kako je potekal razvoj varstva osebnih podatkov na področju
nacionalnih zakonodaj. Četrto poglavje zajema pravni vidik varstva osebnih podatkov v
Sloveniji. Interpretirala sem zakone s področja prava varstva osebnih podatkov in opisala
njihove glavne značilnosti. Največ pozornosti pa sem v diplomski nalogi namenila GDPR, ki
je predstavljena v petem poglavju. Najprej sem predstavila pomen GDPR in razloge za njen
sprejem, v nadaljevanju pa še primerjavo med Direktivo 95/46/ES (DIR95) in GDPR. Na
podlagi ugotovljenih razlik sem nato predstavila glavne novosti in zahteve GDPR v
primerjavi z DIR95 kot tudi pravice posameznikov. V pred zadnjem poglavju sledi študija
primera, v okviru katere sem opisala celoten postopek uskladitve poslovanja z GDPR na
2

primeru Občine Dobrna. Analizirala sem stanje skladnosti poslovanja občine z GDPR, da
sem ugotovila, kaj vse je treba še narediti, da bo prenova sistema varstva osebnih podatkov
uspešno zaključena. Sledi celoten strukturiran postopek uskladitve z namenom doseči
najvišjo stopnjo skladnosti poslovanja Občine Dobrna z GDPR. Nato sem odgovorila še na
raziskovalno vprašanje in predstavila hipoteze. Sledi zaključek.
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2

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z razvojem digitalne dobe postajajo osebni podatki vse bolj dragocena in občutljiva
človekova dobrina, zato se jih nikakor ne sme svobodno zbirati, posredovati in uporabljati.
Javna uporaba ali zloraba teh podatkov lahko pomeni kršitev človekovega dostojanstva,
osebnosti in informacijske zasebnosti (Cerar, 2003, str. 58).
Posebej občutljivo vprašanje, ki se pojavlja ne samo v nacionalnem okviru, ampak tudi v
evropskem je zaščita zasebnosti. Kot sestavni del pravice do varstva osebnih podatkov je
pomembno opredeliti sam pojem osebni podatek in kakšne so njegove lastnosti. Ker se
osebni podatki nanašajo na različne vidike življenja ljudi, je ključno, da so skrbno zaščiteni
in da je njihovo upravljanje, obdelovanje ter shranjevanje regulirano (Kurucová & Tittlová,
2018).
Po definiciji slovenskega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.
94/07) je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na
obliko, v kateri je izražen (prvi odstavek 6. člena ZVOP-1). Ta razlaga je prepisana iz Direktive
95/46/ES, ki pa jo je z majem 2018 nadomestila Splošna uredba o varstvu podatkov.
Osebni podatki že po definiciji niso informacije, ki bi imele javni značaj. Vendar pa niso vsi
podatki, ki se nanašajo na posameznika, izvzeti iz širše ali javne uporabe. Zato je treba
razlikovati med osebnimi podatki, ki morajo biti varovani že iz razloga, ker je iz njih mogoče
razbrati osebne in druge značilnosti posameznika, in tistimi, ki takšnega varstva ne uživajo
(Cerar, 2003, str. 58).
Osebni podatki igrajo pomembno vlogo na številnih področjih družbenega življenja. Ključni
so predvsem pri delovanju državne uprave in številnih drugih dejavnosti, kot so npr.
zdravstvo, šolstvo in delovna razmerja. V današnji moderni družbi si ni več mogoče zamisliti,
da bi se država in upravljavci zbirk osebnih podatkov lahko odpovedali poseganju v
zasebnost posameznika, zato ves čas prihaja do nasprotujočih si interesov med
posameznikom in državo (Cerar, 2003, str. 59). V določeni meri takšne posege terja javni
interes, ki naj bi predstavljal protiutež za poseganje v zasebno sfero posameznika. Pod javni
interes spada predvsem državna in javna varnost, zatiranje kriminala, preprečevanje
nalezljivih bolezni itd. Da lahko država opravlja regulativne funkcije v prvi vrsti potrebuje
podatke, tudi tiste, ki se nanašajo na posameznika, se pa zaradi rasti novih sodobnih
družbenih sistemov obseg njene funkcije samo še povečuje (Čebulj, 1992). Prav zaradi tega
je ključno, da javni interes pretirano ne poseže v zasebnega, zato je nujno potrebna pravna
opredelitev področja varstva osebnih podatkov, da so posamezniki ustrezno zavarovani
(Cerar, 2003, str. 59). V ta namen je treba z vidika javnega interesa posameznikom kot
dajalcem podatkov zagotoviti, da se bodo njihovi osebni podatki obdelovali le v določene
namene z zagotovitvijo varstva pred nezakonitimi in prekomernimi posegi v njihovo
zasebno sfero (Čebulj, 1992).
Nenehen razvoj novih informacij in komunikacijske tehnologije, bistveno spreminja naš
svet in naša življenja ter ustvarja zahteve za nove pravne rešitve. V zadnjih letih smo priča
hitremu razvoju interneta in elektronskega poslovanja, nastanka in rasti socialnih omrežij,
računalništva v oblaku, mobilnih naprav in aplikacij (Daśko, 2017). Vse to je privedlo do
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izrednega povečanja obsega zbiranja, zato se večina podatkov, ki se nanašajo na
posameznika, shranjuje v računalniško vodene zbirke podatkov. Pri tem nastane obsežnejši
problem, saj računalniško podprte zbirke podatkov omogočajo združevanje, integrirano
obdelavo osebnih podatkov na enem mestu in vsestransko povezovanje datotek različnih
državnih organov in drugih subjektov, ki zbirajo, obdelujejo ali uporabljajo osebne podatke.
Razpolaganje s podatki in informacijami posameznikov v povezanih zbirkah tako na eni
strani prinaša preglednost in učinkovitost delovanja, na drugi strani pa je to ena največjih
nevarnosti, saj lahko privede do zlorab osebnih podatkov (Cerar, 2003). To je povzročilo
naraščajočo zaskrbljenost zaradi vprašanj zasebnosti in veliko pravnih težav, zlasti v
zakonodaji o varstvu podatkov. Zloraba moderne informacijske tehnologije je tako
povečala ranljivost osebnih podatkov, kar je povzročilo naraščajočo zaskrbljenost zaradi
vprašanj zasebnosti med političnimi voditelji, IT menedžerji, svetovalci za varnost
informacij in milijoni ljudi, ki so trenutno na spletu (Daśko, 2017).

2.1 OSEBNOSTNA PRAVICA
S ciljem zaščititi pravice posameznika so se pojavile človekove pravice, ki so nerazdružljivo
povezane z osebo, z njo nastanejo in prenehajo. Prav tako so neodtujljive, ne morejo
zastarati in upravičenec se jim ne more odreči (Križaj, 1989, str. 20).
Najstarejše pravice so osebnostne, ki jim je treba zaradi življenjske stvarnosti upoštevati
dinamiko življenja, tehnološkega razvoja in družbene organiziranosti, kar vse vpliva na
posameznikov položaj in obseg njegovega varstva (Sajovic, 1996). Kmalu za tem so se
razvile politične pravice, po drugi svetovni vojni pa še ekonomsko-socialne in kulturne
(Križaj, 1989, str. 11). V tem času se je vedno bolj izoblikovala zahteva po širšem, splošnem
varstvu, ko je bilo treba zavarovati posameznikovo osebnost ne samo pred posegi države,
ampak tudi pred zasebniki in tehnološkim razvojem. To so ključni dejavniki, ki so omogočali
različne posege v posameznikovo osebnostno sfero (Sajovic, 1996).
Osebnostne pravice so se razvile kot pravice, ki s sredstvi civilnega prava varujejo določene
človekove osebne dobrine, človeka in njegovo osebnost (Finžgar, 1985, str. 11). V zvezi s
tem razumemo, da so osebnostne pravice tiste pravice, ki se nanašajo na fizično osebo
oziroma človeka. Z osebnostnimi pravicami se tako izraža varstvo človekovih osebnih
dobrin v razmerju med posamezniki. Pri osebnostnih pravicah gre torej za varstvo
posameznika pred posegom drugega posameznika v njegovo zasebno okolje. Zato je
pomembno razumeti dejstvo, da se osebnostne pravice uvrščajo med civilne pravice in se
zato z izrazom osebnostne pravice natančneje opredeljuje le tisto varstvo osebnih pravic,
ki ga ureja civilno pravo in ne predpisi drugih strok ter kazensko pravo (Finžgar, 1985).
Seznami splošno priznanih osebnostih pravic so skozi razvoj vključevali varstvo različnih
elementov človekove osebnosti. Najprej je bila priznana pravica do življenja in telesne
integritete, kasneje pa še pravica do časti in osebnega dostojanstva (Pavčnik, 1997, str.
152). V zvezi s tem avtorji navajajo različne skupine pravic, ki spadajo med osebnostne
pravice. Štempihar (1944, v Pavčnik 1997, str. 152) navaja tri osnovne pravice, in sicer
pravico do življenja in zdravja, pravico do imena in časti ter pravico do osebne svoboščine.
Po Finžgarju (1985) pa pod osebnostne pravice spadajo: pravica do življenja, zdravja in
telesne integritete, pravica do prostosti, pravica do časti in dobrega imena, pravica do
imena, pravica do osebne identitete, pravica na lastni podobi, pravica pisemske tajnosti,
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pravica na glasu, pravica do osebnega življenja, pravica do duševne integritete ter nekatere
temeljne pravice.
Zaradi tehnološkega napredka prihaja do vedno novih možnosti posegov v osebnostno
sfero kot tudi posegov v samo okolje. Tako zaradi razvoja družbe in s tem tudi varstva
osebnostnih pravic, krog osebnostnih pravic ne sme biti zaprt, saj se pojavljajo vedno nove
oblike poseganja v človekovo osebnost, proti katerim je treba zagotoviti ustrezno varstvo.
V zvezi s tem se poudarja predvsem svoboden razvoj človekove osebnosti in zasebnosti
(Pavčnik, 1997, str. 153).
Z osebnostnimi pravicami se poleg fizične in moralne celovitosti osebe zagotavlja tudi njeno
pravico do zasebnosti, ki je v nekaterih pravnih teorijah in zakonodajah postala samostojna
kategorija človekovih pravic. Izločena iz osebnostnih pravic je bila predvsem zaradi vedno
novih in vse bolj učinkovitih kršenj pravice do zasebnosti z mnogimi tehničnimi in drugimi
sredstvi (Križaj, 1989, str. 20).

2.2 PRAVICA DO ZASEBNOSTI
Osebni podatki in pravice, povezane z njimi, predstavljajo eno od temeljnih človekovih
pravic – zasebnost.
Nekateri avtorji navajajo tri sestavine zasebnosti. Prva sestavina je zasebnost v prostoru, ki
se nanaša na željo posameznika, da ima možnost biti sam, torej je ločen od fizične
prisotnosti drugih ljudi. Druga je zasebnost osebnosti, ki se nanaša na svobodo misli,
opredelitve in izražanja. Tretja, velikokrat zanemarjena, pa je informacijska zasebnost
(označuje se tudi s pojmom varstva osebnih podatkov), v okviru katere želi posameznik
obdržati informacije o sebi, ker noče, da bi bili z njimi seznanjeni drugi. Ko govorimo o
zasebnosti, mislimo predvsem na pravico do zasebnosti, ki je opredeljena kot pravica
posameznika, da zahteva, da se podatki in informacije o njegovih zasebnih razmerjih ne
sporočajo komurkoli (Čebulj, 1992). Vendar pa univerzalne definicije zasebnosti in pravice
do zasebnosti ni, saj ima vsakdo drugačna pričakovanja glede zasebnosti in te se
spreminjajo tudi glede na družbeni kontekst. Torej se sama predstava o zasebnosti
spreminja od posameznika do posameznika in od družbe do družbe, glede na kulturo in
tradicijo. Zato pravo vedno sledi le tehnološkim spremembam, ki prinašajo nove oblike in
načine posegov v zasebnost, hkrati pa sledi tudi družbenim dogodkom, ki dajejo zasebnosti
enkrat večji, drugič manjši pomen (Kovačič, 2006). Tako je pojmovanje zasebnosti, njena
toleranca in družbena upravičenost posegov v zasebnost posameznika v prvi vrsti odvisna
od družbene dinamike (Lampe, 2004).
Posameznik kot družbeno bitje nenehno prihaja v stik z drugimi posamezniki, javnostjo in
tudi državno oblastjo, posledično je njegova zasebnost načeloma omejena zaradi različnih
interesov drugih posameznikov, javnosti ter državne oblasti (Lampe, 2004). Zato je
pomembno iskanje ravnotežja med interesi posameznika in interesi družbe. Vendar pa se
ravnotežje dolgoročno premika le v eno smer, da se družbena sfera širi, zasebni prostor
posameznika pa oži. Zasebnost je vsekakor nujen element kakovostnega življenja v sodobni
družbi, ker ščiti svobodo posameznika in mu omogoča svobodno odločanje brez
vmešavanja in prisile drugih. Zasebnost je tako postala ena najpomembnejših, hkrati pa
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tudi najbolj ogroženih človekovih pravic v sodobni demokratični družbi in je nepogrešljiva
v vsakem sodobnem konceptu svobode (Kovačič, 2006).
V razvoju zaščite posameznika se je tako izoblikovala pravica do zasebnosti, ki vsakomur
omogoča svoboden razvoj osebnosti in ga varuje pred nedopustnimi posegi v njegovo
osebnost (Pavčnik, 1997). Podobno meni tudi Križaj (1989, str. 21), ki pravi da »pravica do
zasebnosti ali osebnega življenja temelji na človekovi potrebi, da nemoteno in v miru živi
svoje intimno in osebno življenje, brez vsakega nezaželenega vmešavanja tujih oseb oz.
javnosti«. Lampe pa (2004, str. 42) v svojem delu opredeljuje pravico do zasebnosti kot
»elementarno človekovo pravico, ki je tako mednarodna kot ustavna pravica,
javnopravnega značaja ter osebnostna pravica, civilnopravnega značaja, kot ena izmed
nepogrešljivih elementov človekove eksistence, ki varuje človeka pred državno oblastjo,
javnostjo in drugimi posamezniki, je pravica biti sam z minimumom posegov v odločitveno,
duševno, prostorsko in informacijsko zasebnost«.
Ko govorimo o informacijski zasebnosti se pojavita dva temeljna pojma, ki sta ključna pri
razumevanju obsega varstva, ki ga ima posameznik z vidika pravice do varstva osebnih
podatkov. To sta pojma podatek in informacija, ki ju je vsekakor treba razlikovati zlasti z
vidika varovanja podatkov, informacij ali obojega (Čebulj, 1992).
»Podatek lahko definiramo kot dejstvo ali idejo (pojem, misel) v formalizirani obliki, ki je
primerna za komuniciranje in različne operacije. Včasih torej sam zase nič ne pove.
Informacija pa vsebuje pomen, ki ga da človek podatkov v danih okoliščinah.« (Čebulj, 1992)
Z vidika hitrosti informacijske tehnologije se zdi, da danes na svetu ni nič več nemogoče.
Celotno delovanje človeka je osredotočeno okoli zbiranja, predelave in posredovanja
informacij. Tako je k razvoju pravice do zasebnosti precej pripomogel tehnološki razvoj.
Uporabo tehnologije lahko po eni strani razumemo kot temelj nadaljnjega družbenega
razvoja, po drugi strani pa posameznik še nikoli ni bil tako ogrožen v svoji zasebnosti, kot je
danes (Čebulj, 1992).
Posameznikova pravica do zasebnosti je precej izpostavljena predvsem na področju
avtomatske obdelave osebnih podatkov, v okviru katere lahko zelo hitro pride do vdora v
pravico do zasebnosti. V zvezi s tem je pomembno poznati tri vrste razmerij: zbiranje
podatkov, hranjenje podatkov in razpolaganje s podatki. Pravna vprašanja glede teh
razmerij so med občutljivejšimi in ključnimi področji posameznikovega položaja znotraj
države, zato je treba ustvariti primerno ravnotežje med interesi družbe na eni strani in
interesi posameznika na drugi strani. Tako mora biti zbiranje in shranjevanje osebnih
podatkov v računalniških bazah ter drugih bazah podatkov določeno z zakonom, saj lahko
državna oblast zbira le tiste podatke iz zasebnega življena posameznika, ki so pomembni za
interese družbe (Lampe, 2004).
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3

RAZVOJ VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Informacijska tehnologija in njen razvoj imata glavno vlogo pri razvoju varstva osebnih
podatkov. Pomembno je, da razvoj poteka v mejah in ob spoštovanju temeljnih pravic, ki
jih ureja zakonodaja držav in ustrezni mednarodni dokumenti. Ob upoštevanju dinamike
teh pojavov je pravočasna in stalna prilagoditev zakonodaje nedvomno težavna.
V nadaljevanju je zato predstavljen potek razvoja varstva osebnih podatkov po svetu in v
Sloveniji. Ker pa so skozi leta mednarodne organizacije izredno vplivale na celoten razvoj in
imajo še danes pomembno vlogo na tem področju, so njihovi sprejeti pravni akti
predstavljeni posebej. Sledi opis stanja na področju nacionalnih zakonodaj in razvoj varstva
osebnih podatkov v Sloveniji.

3.1 VLOGA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ
Ko govorimo o razvoju zakonodaje o varstvu osebnih podatkov ne moremo mimo prvega
temelja mednarodnopravnega varstva človekovih pravic Splošne deklaracije človekovih
pravic (Splošna deklaracija človekovih pravic, 217A (III)) in njenega 12. člena ki določa, da
se nikogar ne sme nadlegovati s samovoljnim vmešavanjem v njegovo zasebno življenje, v
njegovo družino, v njegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne z napadi na
njegovo čast in ugled. Poleg tega pa ima vsakdo pravico do zakonskega varstva pred
takšnim vmešavanjem ali takšnimi napadi (12. člen Splošna deklaracija človekovih pravic).
Deklaracijo so sprejele Organizacije združenih narodov leta 1984 (Čebulj, 1992).
Pomembna pa je predvsem zato, ker vsebuje obsežen splošen katalog človekovih pravic, ki
naj bi bile vnesene v nacionalne sisteme in bile tam varovane z notranjim pravom
posamezne države (Lampe, 2004).
Pomemben mejnik predstavlja tudi leto 1974, ko je generalni sekretar Organizacije
združenih narodov pripravil izčrpno poročilo, ki je pomembno iz dveh vidikov. Kot prvo
priporoča državam, ki še nimajo urejene zakonodaje na področju varstva osebni podatkov,
naj to čim prej sprejmejo. Takšna ureditev ne velja le za javni sektor, ampak tudi za zasebni
sektor. Poleg tega pa priporočilo vsebuje tudi temeljne zahteve, ki jih lahko strnemo v tri
pomembna načela: načelo relevantnosti, načelo notifikacije in načelo privolitve (Čebulj,
1992).
Zadnji dokument na področju varstva osebnih podatkov, ki so ga sprejele Organizacije
združenih narodov, so Smernice o avtomatiziranih zbirkah osebnih podatkov. Te se
zgledujejo po načelih, ki so jih izoblikovale druge mednarodne, zlasti pa evropske
integracijske oblike. Vsebujejo devet temeljnih načel, ki so bile upoštevane tudi v nacionalni
zakonodaji drugih držav (Čebulj, 1992).
Poleg Organizacije združenih narodov so druge mednarodne organizacije, ki so se prav tako
ukvarjale s problematiko varstva informacijske zasebnosti, Organizacija za ekonomsko
sodelovanje in razvoj (OECD), Svet Evrope in Evropska skupnost (Čebulj, 1992, str. 13).
Na prvem mestu evropskega regionalnega pravnega sistema varstva človekovih pravic je
Svet Evrope, ki je bil ustanovljen leta 1949. Zavzemal se je predvsem za razvoj, kodifikacijo
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in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Lampe, 2004, str. 103). Leta 1953 je
Svet Evrope sprejel prvi pozitivni zakonski predpis o človekovih pravicah – Evropsko
konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP, Uradni List RS, št. 741/1994) s ciljem ustvariti mednarodnopravni instrumentarij varstva človekovih pravic
(Pavčnik, 1997, str. 335). Ključna ustanova, ki zagotavlja spoštovanje teh pravic, je Evropsko
sodišče za človekove pravice. EKČP v svojem 8. členu določa pravico do zasebnosti, ki je bila
vnesena že v osnutku EKČP, podpisano v Rimu (zato tudi »Rimska konvencija«) 4. novembra
1950 in je začela veljati 3. septembra 1953. Njeno abstraktno pojmovanje je v 8. členu
imenovano pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ki določa, da ima
vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svojega doma in
dopisovanja. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to
določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti
ali ekonomske blaginje države, zato da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje
ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi (8. člen EKČP). Vsi našteti
pojmi predstavljajo širšo pravico do zasebnosti in so si med seboj različni, a se vseeno
pojmovno med seboj v določenih detajlih prekrivajo in dopolnjujejo (Lampe, 2004).
Od same ustanovitve EKČP se Svet Evrope zavzema za razvoj in varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, zato se je s podpisom Deklaracije o spoštovanju temeljnih konvencij
Sveta Evrope vsaka članica zavezala spoštovati zakone in skupne pravne temelje Evrope.
Med te država spada tudi Slovenija, ki je deklaracijo podpisala leta 1990 in tako uveljavila
spoštovanje človekovih pravic na temelju EKČP (Lampe, 2004). Cilj EKČP je bil doseči večjo
enotnost med državami članicami Sveta Evrope, spoštovanje svobode in pravne države ter
isto miselnost evropskih držav v smislu razumevanja in spoštovanja človekovih pravic
(Pavčnik, 1997, str. 337). Konvencija še danes velja za najučinkovitejši mednarodnopravni
instrument varstva človekovih pravic, saj teži k mednarodnopravni zavezanosti posamezne
države, da s svojim notranjim pravom zagotovi posamezniku ustrezno pravno varstvo
njegovih človekovih pravic (Lampe, 2004).
V 80. letih 20. stoletja in pozneje je zaradi tehnološkega razvoja informacijska zasebnost
postala izrazito mednaroden izziv. Zato je OECD 23. septembra 1980 sprejela Smernice za
zaščito zasebnosti in čezmejni pretok osebnih podatkov, ki veljajo tako za javni kot zasebni
sektor in uveljavljajo načela za pošteno in zakonito ravnanje z osebnimi podatki. Ta načela
so bila pozneje povzeta tudi v drugih mednarodnih dokumentih. Eden izmed namenov
Smernic je bil poenotiti zakonodajo zaradi odstranitve ovir čezmejnega pretoka podatkov.
Na podlagi tega 17. točka določa, da je omejitev čezmejnega pretoka podatkov mogoča,
kadar država, v katero so namenjeni podatki, ne spoštuje Smernic (Kovačič, 2006, str. 76).
Leto dni kasneje je Svet Evrope na podlagi EKČP in Smernic OECD sprejel Konvencijo o
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (KoVP, Uradni list
RS, št. 3-18/1994). Določila je standarde za varstvo osebnih podatkov posameznikov pred
zlorabami, ki so povezane z zbiranjem in obdelavo. Prav tako je izpostavila povezavo med
varstvom osebnih podatkov in zaščito zasebnosti posameznika ter hkrati uredila pretok
osebnih podatkov. Poleg tega pa je določila tudi pravila za zbiranje in obdelavo osebnih
podatkov in izenačila zbirke v javnem in zasebnem sektorju (Kovačič, 2006, str. 76).
Konvencija prav tako kot Smernice OECD vsebuje načela, ki naj bi jih upoštevale države pri
zakonskem urejanju varstva informacijske zasebnosti, kar naj bi prispevalo k enotni
nacionalni ureditvi in s tem enakemu varstvu posameznikov ne glede na njihovo
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državljanstvo. Čeprav je Konvencija v praksi naletela na kar nekaj težav, se vseeno smatra
kot prvi resnejši poskus poenotenja nacionalnih standardov za varstvo posameznikove
informacijske zasebnosti (Tikkinen-Piri, Rohunen & Markkula, 2018).

3.2 STANJE NA PODROČJU NACIONALNIH ZAKONODAJ
Potreba po varovanju osebnih podatkov se je najprej pojavila v Združenih državah Amerike,
kjer je bilo računalništvo že v 60. letih precej razširjeno. Hiter napredek na področju
elektronske obdelave podatkov je omogočil javnemu sektorju in podjetjem vzpostavitev
obsežnih baz podatkov in izboljšanje načina zbiranja, obdelave in povezovanja osebnih
podatkov. Z nastankom majhnih, poceni, a zmogljivih računalnikov je bilo novo, razpršeno
tehnologijo veliko težje nadzirati kot omejeno število kompleksnih in dragih sistemov. Ta
situacija je kmalu izzvala razprave o informacijski zasebnosti in opozorila na potrebo po
izboljšanju zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Takrat obstoječa zakonodaja z
negotovim obsegom zasebnega življenja in poudarkom na zaščiti pred vmešavanjem le
javnih pristojnih organov, ni več veljala za ustrezno. Zato so se v Evropi odločili, da je treba
zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov razširiti tudi na zasebni sektor (TikkinenPiri, Rohunen & Markkula, 2018). V tem času so tako v ospredje stopile pravice
posameznika, saj je postalo jasno, da niso podatki tisti, ki potrebujejo zaščito, ampak da
zaščito potrebuje posameznik (Kovačič, 2006).
Zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, so v ZDA sprejeli leta 1977, vendar pa je veljal le
za javni sektor. Zato se za prvi zakon na svetu, ki je postavil enotna merila za javni in zasebni
sektor, šteje zakon za zaščito informacijske zasebnosti, ki ga je sprejela Nemška zvezna
dežela Hessen leta 1970. Kmalu zatem, leta 1973, pa je prvi državni zakon o zaščiti in varstvu
podatkov sprejela Švedska. Razlogi za sprejem zakonodaje o varstvu podatkov so bile
obsežne družbene reforme, do katerih je v Evropi prišlo po drugi svetovni vojni. Evropske
države so se čedalje bolj razvijale in to je prineslo s seboj potrebo po zbiranju in analizi
čedalje več podatkov. Tako so z razvojem zbiranja in obdelave podatkov v 70. letih 20.
stoletja v Evropi nastali načrti za centralizacijo, povezovanje in nastanek velikih zbirk
podatkov, kar je privedlo do novih izzivov glede zasebnosti (Kovačič, 2006).
ZDA, Kanada in Avstralija so se na področju varstva informacijske zasebnosti vse bolj
prilagajale načelom, ki so se oblikovala v okviru Organizacije združenih narodov, OECD,
Sveta Evrope in Evropske Skupnosti. Razlog za to je, da se je za ta korak odločila tudi
Japonska. Tako so v ZDA ugotovili, da so na področju zakonske ureditve informacijske
zasebnosti, zlasti z vidika implementacije načel varstva informacijske zasebnosti, daleč za
industrijsko razvitimi državami v Evropi. V tem času so ZDA imele več zakonodajnih ureditev
varstva informacijske zasebnosti, prav tako pa so bile brez zveznega ombudsmana za
področje informacijske zasebnosti. Zato so se prizadeti posamezniki na tem področju lahko
obrnili samo na sodišče, ki pa jih ni obravnavalo prednostno. Največja pomanjkljivost
njihove ureditve varstva informacijske zasebnosti je bila neusklajenost z načeli, ki so se
izoblikovala v okviru mednarodnih organizacij v Evropi (Čebulj, 1992).
Stanje v Evropi pa je bilo povsem drugačno. V letu 1991 je imelo varstvo osebnih podatkov
z zakonom urejeno 13 evropskih držav, in sicer Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija,
Nemčija, Islandija, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Velika Britanija.
Medtem pa so v Grčiji, Madžarski, Italiji, Portugalski, Španiji in Švici zakon še sprejemali.
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Varstvo osebnih podatkov pa je pet držav določilo tudi kot ustavno pravico (Avstrija,
Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska). Evropske države so imele zato pri
normativnih ureditvah varstva informacijske zasebnosti kar nekaj skupnih značilnosti
(Čebulj, 1992, str. 15).
Dne 24. oktobra 1995 sta Evropski parlament in Svet Evrope sprejela Direktivo 95/46/ES o
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
(Uradni list ES, št. L 281/31-50, v nadaljevanju DIR95), ki se je izvajala v državah članicah EU
prek njihovih nacionalnih zakonov. Prvi osnutek direktive je bil pripravljen že leta 1990,
vendar obravnava osebnih podatkov ni bila izenačena v javnem in zasebnem sektorju, zato
je leta 1992 Evropski parlament sprejel dopolnilo, ki je predvideval enako obravnavo
osebnih podatkov v javnem in zasebnem sektorju, direktiva pa je bila dokončno sprejeta
24. oktobra 1995. Opirala se je predvsem na temeljna načela OECD, ki so se upoštevala po
vsej Evropi in določila dva osrednja cilja. V okviru prvega je poskušala odstraniti ovire za
pretok osebnih podatkov znotraj EU. Vseeno pa je prepovedala pretok osebnih podatkov v
države, v katerih ni ustrezne zaščite varstva osebnih podatkov, zato so morale države, ki
tega področja niso imele urejenega, sprejeti ustrezne zakone (Kovačič, 2006). Po drugi
strani pa si je prizadevala oblikovati regulativni okvir, ki posameznikom zagotavlja varstvo
pri obdelavi njihovih osebnih podatkov. V ta namen je DIR95 določila številne obveznosti,
omejitve in pravice, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov (Van Alsenoy, 2012).
Leta 2002 je Evropska komisija uvedla tudi Direktivo ES 2002/58/ES evropskega parlamenta
in Sveta o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih
komunikacij (Uradni list ES, L 201/37-47), ki je skrbela za obdelavo osebnih podatkov in
varstvo zasebnosti v elektronsko-komunikacijskem sektorju ter je dopolnjevala DIR95.
Urejala je zaupnost, nezaželene komunikacije, obdelavo računov, prometa in podatkov o
lokaciji (Tikkinen-Piri idr., 2018).
Poleg zakonov na področju varstva osebnih podatkov, ki so jih sprejele evropske države, pa
je Evropska unija želela sprejeti še temeljni akt, ki bi neposredno veljal v Evropski uniji in bi
tako njene članice obvezoval k spoštovanju človekovih pravic. Zato je leta 2000 sprejela
Listino Evropske Unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU, št. C 83/391), ki združuje
državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice evropskih državljanov. Kljub večjim
popravkom skozi leta je to zdaj pravno zavezujoč dokument Evropske unije, ki povzema
pravice, opredeljene v pogodbah EU, sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti,
mednarodnih konvencijah, skupnih ustavnih tradicijah držav članic in stališčih Evropskega
parlamenta (Lampe, 2004, str. 127).
V primerjavi z EU, se v ZDA, ni razvila takšna nacionalnega zakonodaja, ki bi urejala zbiranje
in obdelavo osebnih podatkov. Namesto tega je ameriški pristop k varstvu podatkov
odvisen od zakonodaje posameznega sektorja in samoregulacije, saj imajo uveljavljene
različne statute za javni in zasebni sektor (Tikkinen-Piri idr., 2018).

3.3 RAZVOJ VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Potreba po zagotovitvi varstva podatkov kot temeljne človekove pravice se je v Sloveniji
izrazila že v času komunističnega oziroma socialističnega sistema, saj je bila ta pravica
vsebovana že v ustavni ureditvi, ki je temeljila na ustavi iz leta 1974. Vendar pa je dejansko
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bila vključena šele v obdobju demokratizacije Slovenije, z ustavnimi amandmaji od IX do
XC, ki jih je razglasila Republiška skupščina 27. septembra 1989 (Cerar, 2003). Z vidika
varstva posameznikove informacijske zasebnosti sta pomembna amandmaja bila predvsem
amandma XLIV in amandma LXVII, ki sta Zakonu o varstvu osebnih podatkov dala
neposredno ustavno podlago. S tem se je Slovenija uvrstila v ozek krog držav, ki na ustavni
ravni zagotavljajo varstvo informacijske zasebnosti in tako postala šesta država na svetu, ki
varstvo osebnih podatkov jamči kot ustavno pravico. Vendar pa to varstvo niti pravno niti
praktično ni bilo zagotovljeno v tolikšni meri, da bi preprečevalo morebitne oblastne
zlorabe (Čebulj, 1992, str. 43). Dne 3. julija 1990 je zato predsedstvo Republike Slovenije
objavilo Predlog za začetek postopka za sprejetje nove slovenske Ustave z zahtevo, da
garantira varstvo človekovih pravic. Istega leta je Republika Slovenija izrazila voljo in
pripravljenost spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine na podlagi EKČP
(Lampe, 2004, str. 358).
Skupščina Republike Slovenije je nato 28. decembra 1991 sprejela Ustavo Republike
Slovenije (URS, Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16),
ki je ohranila določbo o varstvu osebnih podatkov in v 38. členu določa, da je zagotovljeno
varstvo osebnih podatkov in prepovedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju z
namenom njihovega zbiranja (prvi odstavek 38. člena URS). Vsakomur daje tudi pravico
seznaniti se z osebnimi podatki, ki se zbirajo in nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva
ob njihovi zlorabi (tretji odstavek 38. člena URS). Zagotavlja pa tudi, da zbiranje,
obdelovanje, namen uporabe, nadzor, in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon
(drugi odstavek 38. člena URS).
Iz ustavnih določb je razvidno, da ustava sicer opredeljuje varstvo osebnih podatkov kot
temeljno človekovo pravico in določa tudi glavne elemente njenega varstva, vendar pa za
obsežnejšo razlago napotuje na zakonsko ureditev (Cerar, 2003). Konkretno to ne pomeni,
da je varstvo osebnih podatkov možno urejati le v splošnem (sistemskem) zakonu, ampak
tudi v področnih zakonih, ki pa morajo prav tako upoštevati določbe 38. člena Ustave RS in
smiselno zagotoviti raven varstva osebnih podatkov na podlagi splošnega zakona o varstvu
osebnih podatkov. Na podlagi opredeljenega, lahko rečemo, da ustavna ureditev varstva
osebnih podatkov predpisuje ureditev tega področja v sistemskem zakonu, ki preprečuje
nezakonite, neustavne in neupravičene posege v zasebnost posameznika pri obdelavi
osebnih podatkov. Ker pa je posamezne določbe treba še natančneje opredeliti, je varstvo
osebnih podatkov urejeno tudi z zakoni, ki urejajo posamezna področja (Pirc Musar, Bien,
Bogataj, Prelesnik & Žaucer, 2006). Pomembno pa je omeniti tudi 35. člen, v okviru katerega
Ustava zagotavlja »varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic« – z dikcijo:
»Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove
zasebnosti ter osebnostnih pravic« (35. člen URS). Naslov 35. člena je mogoče razumeti kot
zagotavljanje nekakšne splošne oziroma generalne pravice do zasebnosti, ki vsebuje več
aspektov zasebnosti, ki so lahko tudi samostojne pravice. Sama določba tega člena pa
dejansko zagotavlja »nedotakljivost« človekove zasebnosti. Na podlagi tega gre zaključiti,
da je človekova zasebnost nedvomno povzdignjena v ustavno – temeljno pravico (Lampe,
2004).
V Sloveniji je varstvo osebnih podatkov do leta 1999 urejal Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP, Uradni list RS, št. 8/90, 38/90 – popr., 19/91, 59/99), ki ga je sprejela
slovenska skupščina 7. marca 1990 in je začel veljati 24. marca 1990. Uveljavljen je bil pred
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sprejemom nove ustave leta 1991 in je temeljil na načelih, ki so vsebovana v smernicah
OECD, zlasti pa v Konvenciji Sveta Evrope. Zakon je določil pogoje za vzpostavitev zbirk
osebnih podatkov, za zbiranje, različne oblike procesiranja in uporabo osebnih podatkov
(Cerar, 2003, str. 60). Temeljni cilj navedenega zakona je bil urediti varstvo osebnih
podatkov in na podlagi tega določiti pravice, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo
nezakoniti in čezmerni posegi v osebnostne pravice posameznika (Pirc Musar idr., 2006).
Zaradi pripravljanja Slovenije za vstop v Evropsko Unijo in novih zahtev Direktive 95/46/ES
je Državni Zbor 8. julija 1999 sprejel nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, Uradni
list RS, št. št. 59/99, 57/01, 59/01 – popr., 73/04 – ZUP-C, 86/04 – ZVOP-1), ki je bil objavljen
23. 7. 1999 in je v celoti nadomestil Zakon o varstvu osebnih podatkov iz leta 1990. Nov
zakon je določil, da je treba zagotoviti učinkovito varstvo posameznika kot tudi sodno
varstvo njegovih pravic. Državni organi in organi lokalnih skupnosti, organizacije in
posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih pooblastil, so tako morali najkasneje
v dveh letih od uveljavitve novega zakona uskladiti obdelavo osebnih podatkov.
Kmalu po sprejetju ZVOP je bil dne 26. junija 2001 sprejet in 9. julija 2002 objavljen Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu podatkov (ZVOP-A, Uradni list RS, št. 57/01,
59/01-popr.), ker je bil ZVOP neusklajen z Direktivo 95/46/ES. ZVOP ni določil neodvisne
institucije za nadzor nad varstvo osebnih podatkov, zato je v zvezi s tem ZVOP-A poleg
manjših sprememb in dopolnitev uveljavil pomembne spremembe določb na področju
inšpekcijskega nadzora, ki so bile usklajene z določbami direktive (Cerar, 2003, str. 60).
Navedeni zakon je tako uredil nadzor nad izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih
podatkov in določil neodvisni nadzorni organ za njihovo varstvo. To je bilo storjeno z
ustanovitvijo Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov kot organa v sestavi Ministrstva za
pravosodje in določitvijo Varuha človekovih pravic kot neodvisnega nadzornega organa za
varstvo osebnih podatkov (Pirc Musar idr., 2006).
V skladu z 38. členom Ustave RS kot tudi drugimi določbami na področju varstva osebnih
podatkov je Slovenija država, ki spoštuje temeljne človekove pravice in svoboščine svojih
državljanov in drugih ljudi (ne glede na njihovo državljanstvo), tako kot to zahtevata
evropska in mednarodna zakonodaja.
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4
PRAVNA UREDITEV VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V
REPUBLIKI SLOVENIJI
»Pravice do svobode govora in informiranosti ter varovanja zasebnosti so državljanom
Republike Slovenije tako rekoč položene v zibelko že z Ustavo. Gre za temeljni pravici
demokracije, ki ju udejanjata Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o
varstvu osebnih podatkov.« (Pirc Musar, Prelesnik & Bien, 2006)
Poleg teh dveh zakonov pa ima pomembno vlogo na področju varstva osebnih podatkov
tudi Zakon o Informacijskem pooblaščencu, s katerim je bil ustanovljen Informacijski
pooblaščenec, ki izvaja številne pristojnosti tako na področju dostopa do informacij javnega
značaja kot tudi na področju varstva osebnih podatkov. Pravna podlaga za delo
Informacijskega pooblaščenca so vsi trije omenjeni zakoni, ki bodo v nadaljevanju še
podrobneje predstavljeni (Pirc Musar idr., 2006).

4.1 ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1)
Ko je Republika Slovenija 1. maja 2004 vstopila v Evropsko Unijo in postala država članica,
se je s tem zavezala spoštovati pravni red EU. Tako je v Sloveniji na podlagi ustavnih zahtev
in določb DIR95 dne 1. januarja 2005 začel veljati Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1, Uradni list RS, št. 86/04 ZVOP-1, 113/05 ZInfP, 51/07 ZUstS-A, 67/07 ZVOP-1A, 94/07
ZVOP-1-UPB1). Temeljni in bistveni razlog za sprejem ZVOP-1 je izpolnitev zahtev DIR95,
kot tudi dejstvo, da Zakon o varstvu osebnih podatkov iz leta 1993 (s spremembami in
dopolnitvami iz leta 2001) ni več v celoti sledil evropskim trendom razvoja prava varstva
osebnih podatkov. Določbe ZVOP-1 so v skladu z Ustavo RS in hkrati sledijo razvoju prava
varstva osebnih podatkov v Evropi, prav tako pa so v slovenski pravni red prinesle
pomembne novosti glede zavedanja o pomenu varstva osebnih podatkov. Poleg tega ZVOP1 še bolj podrobno izpolnjuje in pojasnjuje ustavne človekove pravice do varstva osebnih
podatkov iz 38. člena Ustave Republike Slovenije (Pirc Musar idr., 2006).
ZVOP-1 v prvem členu določa, da se »s tem zakonom določajo pravice, obveznosti, načela
in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v
zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov« (1. člen ZVOP-1).
Vsaka obdelava osebnih podatkov pomeni poseg v pravico do varstva osebnih podatkov, ki
je v prvi vrsti varovana z Ustavo, zaradi česar je takšen poseg dopusten, če zakon
opredeljuje, katere osebne podatke se sme obdelovati in zahteva jasno razviden namen
take obdelave. V zvezi s tem mora biti namen obdelave osebnih podatkov ustavno
dopusten, poleg tega pa se smejo obdelovati le tiste vrste osebnih podatkov, ki so primerne
in nujno potrebne za uresničitev zakonsko opredeljenega namena. Če povzamemo, je na
področju obdelave osebnih podatkov prepovedano vse, razen tistega, kar je z zakonom
izrecno dovoljeno (Pirc Musar idr., 2006).
Koncept varstva osebnih podatkov je z uveljavitvijo ZVOP-1 ostal praktično enak kot s
predhodno sprejetimi zakoni na področju varstva osebnih podatkov, vendar pa se
posamezne določbe novega zakona vseeno precej razlikujejo od prej veljavnega zakona.
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Ena od razlik je njegova obsežnost, prav tako pa novi zakon ni več samo sistemski zakon,
kot so to bili dosedanji zakoni, ampak je v svojem VI. delu tudi tako imenovani »področni
zakon«. To pomeni, da z natančno določitvijo pravic, obveznosti, načel in ukrepov
upravljavcem osebnih podatkov daje neposredno zakonsko podlago za obdelavo osebnih
podatkov na področjih določenih s tem zakonom (Pirc Musar idr., 2006).

4.2 ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)
Prvi osnutek Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, EPA 2733-VII), s katerim bi naj v
slovenski pravni red implementirali tako GDPR kot Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja,
odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (Uradni
list ES, št. L 119/89), je objavilo Ministrstvo za pravosodje konec leta 2017 (Ministrstvo za
pravosodje, 2019). Po opravljeni razpravi ob drugem osnutku je predlog zakona sprejela
vlada, vendar do sprejema v Državnem zboru ni prišlo zaradi povezave z odstopom Vlade
Republike Slovenije in temu sledečim razpustom Državnega zbora Republike Slovenije.
Navedeno je povzročilo kar nekaj težav, saj so s sprejemom GDPR ostale v veljavi le
nekatere določbe ZVOP-1, in sicer tiste, ki niso v neposrednem nasprotju z uredbo, vse
ostale pa so prenehale veljati. To pomeni, da je potrebno do sprejema ZVOP-2 poznati in
upoštevati tako GDPR kot del ZVOP-1 (Ministrstvo za pravosodje, 2019).

4.3 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ)
Odprtost in transparentnost delovanja državnih organov kot tudi javnost njihovega dela v
povezavi z dostopnostjo podatkov in informacij javnega značaja so lastnosti sodobne
demokratične in pravne države. To pomeni, da pravica do informacij, s katerimi razpolaga
država, omogoča neposredni nadzor civilne družbe nad delom državne oblasti. V zvezi s
tem država z ustreznim obveščanjem, odprtostjo in možnostjo nadzora krepi zaupanje
državljanov v delo državnih organov in javne uprave v širšem smislu. Prav tako je naloga
države, da obvešča o vladnih namerah in predvsem o novih predpisih, saj s tem krepi
učinkovitost izvajanja predpisov in ukrepov državnih organov. To posledično preprečuje
zlorabe in nepravilnosti ter pospešuje bolj odgovorno in uspešno delovanje uprave. Na
podlagi tega si mora država aktivno prizadevati za obveščanje državljanov o navedenih
predpisih in zagotoviti možnosti za brezplačen dostop do njih (Rovšek, 2005).
V 39. členu Ustave RS je v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah
definirana pravica dostopa do informacij javnega značaja, ki pa ni bila uresničljiva vse do
leta 2003. Tega leta je bil sprejet zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ,
Uradni list RS, št. 24/03-ZDIJZ, 61/05-ZDIJZ-A, 28/06-ZDIJZ-B, 51/06-ZDIJZ-UPB2, 23/14ZDIJZ-C, 50/14-ZDIJZ-D, 102/15-ZDIJZ-E), s katerim je ustavna pravica postala uresničljiva
(Rovšek, 2005). Drugi odstavek ustavne določbe se namreč sklicuje na nadaljnjo zakonsko
ureditev, saj mora zakon opredeliti »utemeljen pravni interes« za pridobitev informacije
javnega značaja ter določiti primere, v katerih posameznik nima pravice dostopati do teh
informacij (ZDIJZ, 39. člen). S tem je ZDIJZ le še nagradil temelje, ki jih je postavila ustava,
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saj jasno opredeljuje, kako in na kakšen način lahko prosilci dostopajo do informacij (Pirc
Musar idr., 2006).
ZDIJZ je v večini demokratičnih držav pomemben predvsem zaradi tega, ker omogoča
vpogled v delovanje državnih organov, spodbuja dejavnost nevladnih organizacij in zahteva
sodelovanje javnosti. Zato morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti in drugi organi,
ki izvajajo javna pooblastila, delovati pregledno in predvsem odprto. To še posebej velja za
njihovo delovanje na področjih, ki zadevajo pravice in obveznosti posameznikov (Rovšek,
2005). Pravica do informacij javnega značaja je tako ključno in učinkovito sredstvo v boju
za odprto in pregledno delovanje javne uprave. Zato je dostop do informacij prvi pogoj, ki
omogoča nadzor nad delovanjem javne oblasti (Čebulj & Žurej, 2005).

4.4 ZAKON O INFORMACIJSKEM POOBLAŠČENCU (ZINFP)
Zakon o informacijskem pooblaščencu (ZInfP, Uradni list RS, št. 113/05 ZInfP, 51/07 ZUstSA) je z 31. decembrom 2005 v slovenski pravni red prinesel pomembne novosti. Po
temeljitem premisleku in preučitvi prakse tujih držav je bil s tem zakonom ustanovljen
Informacijski pooblaščenec kot samostojen in neodvisen organ, ki je nastal z združitvijo
Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja (IJZ) in Inšpektorata za varstvo
osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec se ukvarja predvsem z izjemno
pomembnima temeljnima človekovima pravicama: pravico do varstva osebnih podatkov in
pravico dobiti informacijo javnega značaja, ki sta v naši državi zapisani tudi v Ustavi RS (Pirc
Musar idr., 2006). Na podlagi napisanega sta torej njegovi osnovni dejavnosti varovanje
osebnih podatkov ter nadzor nad odprtostjo in preglednostjo dela javnega sektorja (Pirc
Musar idr., 2006).
Poleg splošnih določb in določb, ki urejajo položaj in imenovanje informacijskega
pooblaščenca, ZInfP vsebuje tudi določbe o nadzornikih za varstvo osebnih podatkov in
nekaterih posebnostih postopka pred Informacijskih pooblaščencem ter kazenske in tudi
predhodne določbe.
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5
SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV –
GDPR
Varstvo podatkov je zadnja leta v središču pomembnih razprav, zaradi česar so želeli organi
za varstvo podatkov v okviru svojih pristojnosti zajeti vse nove vrste obdelav. V okviru
zadnjih nekaj let se je tehnologija bistveno spremenila: pametni telefoni, aplikacije in
internet so se povzpeli na vrh uporabnikovih preferenc. Z uvedbo navedenih tehnologij je
zaščita osebnih podatkov postala pomembnejša kot kdaj koli prej. Tako DIR95 in Direktiva
2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah nista mogli več učinkovito varovati
zasebnosti posameznikov v zvezi z izzivi globalizacije in novimi tehnologijami. Pogoji za
varstvo osebnih podatkov in njihovo zbiranje, uporaba, dostop ali kakršna koli druga
obdelava so se morali nujno spremeniti (Benes, Neuwirt & Dostal, 2017). V zvezi s tem je
bilo očitno, da je sprememba DIR95 morala priti. Potreba po uvedbi nove zakonodaje pa je
razvidna tudi iz dejstva, da je DIR95 bila sprejeta v času, ko je bil internet še v začetku
razvoja (Skendžić, Kovačič & Tijan, 2018). Vendar pa sodna praksa EU ni mirovala in čakala,
da se bo nova reforma EU o varstvu podatkov dokončala in začela veljati. Nasprotno,
Sodišče Evropske unije je v preteklosti vložilo veliko truda za zaščito varstva podatkov
posameznikov tudi takrat, ko je bilo treba razširiti že tako izčrpane določbe Direktive iz leta
1995 (de Hert & Papakonstantinou, 2016).
Kronološko se je življenjski cikel GDPR začel, ko je Evropska komisija januarja 2012 objavila
predlog za Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem gibanju takih podatkov – Splošna uredba o
varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation - GDPR) s ciljem, da bi se
spoprijeli z izzivi, povezanimi z varstvom osebnih podatkov in z njihovo uskladitvijo. GDPR
je bila nato sprejeta 25. aprila 2016 in je nadomestila DIR95. Njene določbe pa so se začele
neposredno uporabljati 25. maja 2018 v vseh državah članicah EU.
GDPR je zasnovana tako, da usklajuje zakone o varstvu podatkov v Evropi, omogoča
učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki državljanov EU in spreminja način, kako jih naj
organizacije zbirajo, obdelujejo in uporabljajo (Garber, 2018). Ta pravila predstavljajo
povsem nov pristop k varstvu podatkov in zato predstavljajo velik izziv upravljavcem
podatkov ali obdelovalcem, ne glede na to ali delujejo v zasebnem ali javnem sektorju. V
zvezi s tem si je GDPR vsekakor zastavila ambiciozno nalogo: uskladiti osemindvajset držav
članic, njihove organe za varstvo podatkov, nacionalne zakone in sodišča, kar vsekakor ni
lahka naloga (de Hert & Papakonstantinou, 2016).
GDPR je namenjena reševanju trenutnih izzivov, povezanih z varstvom osebnih podatkov,
krepitvijo pravic do zasebnosti na spletu in spodbujanjem digitalnega gospodarstva v
Evropi. Njen namen je zaščititi zasebnost in okrepiti varnost posameznikov, kot tudi
zagotoviti učinkovitejši nadzor nad osebnimi podatki. Na podlagi tega morajo upravljavci in
obdelovalci podatkov povečati odgovornost pri zagotavljanju učinkovitega varstva
(Tikkinen-Piri idr., 2018).
V zadnjih letih se s problemom varstva podatkov srečujejo tudi na spletu. Problemi so se
začeli s ponavljajočimi se podatkovnimi kršitvami, rastjo socialnih omrežij in z vedno večjo
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popularnostjo interneta. GDPR zato poskuša obravnavati vprašanja v zvezi z varstvom
podatkov v vseh oblikah po vsem svetu. V skladu z GDPR je lahko vsak digitalni medijski
format, od tradicionalne programske opreme do najbolj razširjene tehnologije, pregledan
s strani nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov. GDPR tako spodbuja premik ne
samo pri ravnanju s podatki, ampak tudi v odnosu do njih. To daje sodiščem EU pravico, da
kaznujejo vsako podjetje in organizacijo na svetu, ki zlorablja osebne podatke
posameznikov iz EU (Sirur, Nurse & Webb, 2018). Organizacije morajo zato zelo dobro
premisliti o zahtevah GDPR, saj so potencialne kazni za neusklajenost obsežne, kar ima za
posledico očitna finančna tveganja (Daśko, 2017).
Vendar pa cilj GDPR ni le kazenske narave. Prav tako si prizadeva zagotoviti celovit model
varstva osebnih podatkov tako, da izboljša in uskladi raven varstva osebnih podatkov po
vsej EU, saj DIR95 ne izpolnjuje več zahtev zasebnosti današnjega digitalnega okolja. GDPR
zahteva, da organizacije omejijo obdelavo osebnih podatkov na minimum, kar pomeni, da
se morajo odločiti, kateri osebni podatki so nujno potrebni za njihovo poslovanje. Prav tako
morajo vse organizacije znotraj EU pregledati in revidirati svoje sedanje organizacijske in
tehnične ukrepe za zaščito zasebnosti in morebiti razviti nove politike, ki zagotavljajo
skladnost z GDPR. Nova uredba vključuje tudi načelo odgovornosti, ki od organizacij
zahteva, da dosežejo skladnost in pripravijo politiko varstva osebnih podatkov (Daśko,
2017).
Vseeno pa GDPR predstavlja ogromno izzivov za organizacije, saj jih večina še ni
pripravljenih na spremembe in niso dovolj ozaveščene o vseh novostih in ukrepih, ki jih
zahteva GDPR (de Hert & Papakonstantinou, 2016). Medtem ko so v visoko reguliranih
panogah že dobro navajeni na upravljanje z osebnimi podatki, so mnoge organizacije še
vedno nepripravljene. Največji izziv zanje je, da vedo kaj naj storijo, vendar uredba ne
pojasnjuje, kako naj to storijo oziroma kako začeti postopek usklajevanja poslovanja z
GDPR. Poleg tega pa je treba prebrati ogromno strani pravnega žargona in uvesti novo
tehnologijo, ki mora biti v skladu z varstvom osebnih podatkov. Hkrati pa je treba
prepoznati tudi največja tveganja in izpostavljenosti, tako da jih je mogoče obravnavati v
okviru GDPR in drugih uredb. Največja ovira je prvi korak, ko je treba opredeliti zakonitost
obdelave osebnih podatkov in ugotoviti stanje skladnosti z GDPR. Organizacije imajo pri
tem resne težave, saj ne razumejo, kaj pomeni skladnost v novem digitalnem okolju in kako
jo izvajati (Garber, 2018). Zdi se, da ni preprostega načina za reševanje vprašanj v zvezi z
izvajanjem skladnosti. Veliko težava izhaja iz zapletene in edinstvene narave podatkovnih
sistemov, saj splošno gledano noben sistem ni enak pri edinstvenem poskusu uskladitve z
GDPR (Sirur, Nurse & Webb, 2018).
Glavni problem, povezan z izvajanjem GDPR je pomanjkanje ozaveščenosti in razumevanja
organizacij o spremembah in zahtevah, ki jih nalaga GDPR skozi svoja pravila. Te zahteve
imajo različne posledice na organizacijske procese in prakse, načrtovanje tehnološkega
sistema ter usposabljanje zaposlenih kot tudi na dodelitev novih odgovornosti v
organizacijah. Tako je treba pred začetkom usklajevanja nujno analizirati sedanje
organizacijsko in tehnično varstvo podatkov in šele nato začeti s postopkom uskladitve
poslovanja z GDPR (Tikkinen-Piri idr., 2018). Pri implementaciji varstva podatkov je torej
ključno, da organizacija sprejme organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito podatkov in
uskladi celotno dokumentacijo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Vzporedno z
uvajanjem teh zahtev v prakso je treba omogočiti tudi uporabo in obdelavo osebnih
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podatkov na način, ki koristi organizacijam. V tej luči organizacije vsekakor potrebujejo
veliko časa, virov in smernic za uskladitev z GDPR (Tikkinen-Piri idr., 2018).
Raziskave kažejo, da večini organizacij informacije o GDPR in njenih določbah niso bile
razširjene pravočasno. GDPR je celovita reforma z ogromno spremembami, ki jih
organizacije morajo implementirati v svoje poslovanje. Če se implementacija ne izvede,
lahko pride do neskladnosti z GDPR, kar privede do finančno-pravnih tveganj. Zato je
priporočljivo, da organizacije v čim krajšem času vpeljejo dodatne ukrepe za uvedbo
skladnosti z GDPR in se tako izognejo različnim nevarnostim v zvezi z varstvom osebnih
podatkov (Tikkinen-Piri idr., 2018).
Uskladitev poslovanja organizacij z GDPR zahteva tudi kompleksne tehnične rešitve in
pomembne spremembe v poslovanju. Te rešitve so v prvi vrsti povezane s področjem
informacijske tehnologije in informacijske varnosti, medtem ko se drugi del usklajevanja
nanaša na pravnoorganizacijske spremembe (Skendžić idr., 2018).
Če povzamemo, reforma varstva osebnih podatkov temeljni na več ključnih elementih:
skladnih pravilih, poenostavljenih postopkih, usklajenih ukrepih, vpletenosti uporabnikov,
učinkovitejših informacijah in močnejših izvršilnih pooblastilih.

5.1 PRIMERJAVA DIR95 Z GDPR
Od začetka sprejetja leta 1995 je bila DIR95 osrednja zakonodaja za varstvo osebnih
podatkov v EU. Vendar pa se je izkazalo, da ni več zagotavljala stopnje usklajenosti, ki je
potrebna med državami članicami EU, in učinkovitosti pri zagotavljanju pravic do varstva
osebnih podatkov v današnjem digitalnem okolju. Zaradi neustrezne uskladitve je Evropa v
svetovni konkurenci tako bila v slabšem položaju z drugimi državami, kot so ZDA in Kitajska.
Prav zaradi tega je Evropska komisija želela rešiti situacijo s predlaganjem temeljne reforme
evropskega okvira za varstvo podatkov (Tikkinen-Piri idr., 2018).
DIR95 je vsebovala nekaj pomembnih določil, med drugimi se je nanašala samo na živeče
posameznike, dovolj široko je definirala obdelavo osebnih podatkov, posebno pozornost je
namenila obdelavi občutljivih osebnih podatkov, predvsem pa je v 28. členu zahtevala
ustanovitev neodvisnega nadzornega organa, ki skrbi za spoštovanje zakonodaje na
področju varstva osebnih podatkov (Kovačič, 2006).
Vendar pa usklajenost pravnega okvira v veliki meri ni bila zagotovljena z DIR95, saj je vsaka
država članica ustvarila svojo zakonodajo, ki je temeljila na načelih DIR95, nikakor pa ni bila
enaka in enotna. Razdrobljenost nacionalne zakonodaje je povečala stroške in upravna
bremena za podjetja, povzročila negotovost na različnih poslovnih področjih in zmanjšala
zaupanje državljanov v nadzor nad obdelavo njihovih osebnih podatkov v spletnih storitvah
in v digitalnem gospodarstvu kot celoti (Benes idr., 2017). Zato je bil namen sprejetja GDPR
ureditev področja varstva osebnih podatkov učinkovitejše kot DIR95, ki ji ni uspelo doseči
enotnega pristopa in obsega varstva osebnih podatkov v nacionalnih zakonodajah in
državah članicah EU. Če dodamo pospešen razvoj sodobne tehnologije in interneta ter
različnih socialnih omrežij je očitno, da je bilo sprejetje nove uredbe več kot potrebno.
GDPR tako sledi sodobnim trendom in zagotavlja večjo stopnjo zaščite in preglednosti pri
uporabi osebnih podatkov (Starčević, Crnković & Glavaš, 2018). Uredba je bila zato
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najprimernejši pravni instrument za opredelitev novega okvira za varstvo osebnih podatkov
v Evropski uniji: je neposredno zavezujoča za vse države članice in je ob sprejetju postala
del nacionalnega pravnega sistema v vseh državah članicah EU (Olteanu Homeghiu &
Olteanu, 2012).
GDPR zagotavlja nadaljnji razvoj enotnega trga za spletne storitve in povezane storitve za
gospodarsko rast, inovacije ter zaposlovanje. Prav tako omogoča posameznikom, na katere
se nanašajo osebni podatki, široke pravice, katerih uporaba jim omogoča večji nadzor nad
obdelavo njihovih osebnih podatkov (Vlastimil, Karel & Otto, 2017). Poleg tega je GDPR
precej natančnejša od DIR95, saj vsebuje 99 členov, v primerjavi z Direktivo, ki jih je
vsebovala le 34. GDPR prav tako določa številne smernice, ki jih morajo upravljalci in
obdelovalci osebnih podatkov upoštevati (Poullet, 2018).
Eden od razlogov sprejetja GDPR je tudi ta, da politika sankcij, ki jo je predlaga DIR95 v
primeru neskladnosti, ni nikoli zagotovila zastrašujočega efekta za upravljavce podatkov
(Lachaud, 2018). Zato se po novem preverja skladnost z GDPR, tako da lahko nadzorni
organi upravljavcem, ki ne upoštevajo pravil GDPR, odredijo upravne globe. Dosledno
izvrševanje pravil o varstvu podatkov je tako osrednjega pomena za usklajeno ureditev
varstva osebnih podatkov, zato so te kazni ključni element novega sistema izvrševanja
uredbe, ki ga je uvedla EU. Kazni so določene glede na stopnjo neskladnosti z GDPR. Ta tako
določa kazen do 4 % letnega svetovnega prometa ali 20 milijonov EUR, karkoli od tega je
več. To je visoka denarna kazen, ki se lahko zaračuna za najresnejše kršitve temeljnih načel
pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in za kršenje pravil pri prenosu
osebnih podatkov v tretje države. Nižja kazen v višini do 2 % letnega svetovnega prometa
ali 10 milijonov EUR, karkoli od tega je več, je za manjša kazniva dejanja, kot so manjkajoče
redne evidence, opustitev seznanitve nadzornega organa o kršitvi varstva osebnih
podatkov ali neuspeh pri izvajanju ocene učinka (83. člen GDPR). Kadar pa nadzorni organ
ugotovi manjšo napako pri upoštevanju določb GDPR, izda upravljavcu ali obdelovalcu
opozorilo, da bi predvidena dejanja obdelave verjetno kršila določbe uredbe. Kasneje lahko
upravljavcu ali obdelovalcu izreče opomin, če so bile z dejanji obdelave kršene določbe
uredbe. Če upravljalec ali obdelovalec tudi po opominu ne upošteva določb GDPR, sledi
prepoved zbiranja podatkov. Prav tako lahko nadzorni organ odredi upravljavcu ali
obdelovalcu, da ugodi zahtevam posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (58.
člen GDPR).
Sprejem GDPR kot uredbe in ne direktive predstavlja prelomnico za varstvo podatkov EU,
saj se problemi usklajevanja iz preteklosti ne bodo več ponovili. Z novo uredbo je
vzpostavljen mehanizem usklajenosti, ki je izrecno namenjen le neposredni uporabi. Tako
so se končno odpravile razlike med državami članicami EU ob upoštevanju vodilnega
načela, da se področje varstva osebnih podatkov uredi neposredno na ravni EU (de Hert &
Papakonstantinou, 2016).

5.2 NOVOSTI IN ZAHTEVE GDPR V PRIMERJAVI Z DIR95
GDPR uvaja veliko novih načel, obveznosti in pravic posameznikov, na katere se nanašajo
osebni podatki, ki zahtevajo od organizacij, da pregledajo in prilagodijo svoje sedanje
organizacijske in tehnične ukrepe za varstvo osebnih podatkov. Čeprav GDPR uvaja številna
pojasnjena pravila in navodila za izvajanje, dejanskih rešitev za izvajanje določb v praksi ni
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in jih je treba določiti v sami organizaciji ali poiskati pomoč. Na podlagi ugotovljenega
morajo tako razviti nove politike varstva osebnih podatkov, ki zagotavljajo skladnost z novo
uredbo. Za lažje izvajanje zahtev GDPR je pomembno, da organizacije najprej pridobijo
znanje o novih določbah GPDR, jih preučijo in ugotovijo, katere so ključne spremembe, ki
jih bo treba uvesti. Organizacije morajo prav tako spodbujati svoje zaposlene, ki se pri
svojem delu srečujejo z obdelavo osebnih podatkov, da preučijo spremembe, ki jih je uvedla
GDPR in se tako prilagodijo novemu načinu poslovanja (Tikkinen-Piri idr., 2018).
Tabela 1: Primerjava pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, med DIR95 in
GDPR
PRAVICA

DIR95

GDPR

Dostop do osebnih podatkov
Pravica do popravka
Pravica do izbrisa (»pravica do
pozabe«)
Pravica preprečiti obdelavo
osebnih podatkov za namene
neposrednega trženja
Pravica do omejitve obdelave
Obveznost obveščanja v zvezi
s popravkom ali izbrisom
osebnih podatkov ali
omejitvijo obdelave
Pravica do ugovora
Uradno obvestilo nadzornemu
organu o kršitvi varstva
osebnih podatkov (v 72 urah)
Kazni od 0,5 do 4 % v okviru
letnega svetovnega prometa

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

Vir: Povzeto po Skendžić, Kovačič & Tijan (2018)

Tabela 1 prikazuje, da GDPR prinaša številne spremembe in kar je najpomembnejše,
popolnoma spreminja dojemanje varstva osebnih podatkov z uvedbo pravil, kot so pravica
do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravica
do ugovora itd. Te pravice se nanašajo predvsem na posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki, saj mu po novem GDPR omogoča popolni nadzor nad obdelavo njegovih
osebnih podatkov. Nova pravila tako pomenijo povsem nov pristop k varstvu podatkov in
zato predstavljajo velik izziv upravljavcem in obdelovalcem podatkov, ne glede na to ali
delujejo v zasebnem ali javnem sektorju.

5.2.1 Področje uporabe in ozemeljska veljavnost
Uredba GDPR »se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v celoti ali delno z
avtomatiziranimi sredstvi in za drugačno obdelavo, kakor z avtomatiziranimi sredstvi za
osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke« (2. člen GDPR).
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GDPR zagotavlja posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, široke pravice,
katerih uporaba jim omogoča večji nadzor nad obdelavo njihovih osebnih podatkov. To je
tudi eden od razlogov, zakaj se GDPR uporablja za obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb,
ki se nahajajo v EU s strani upravljavca ali obdelovalca, ne glede na to, ali obdelava poteka
znotraj ali izven Unije. To področje uporabe GDPR se nanaša na dejavnosti obdelave,
povezane z nudenjem blaga ali storitev posameznikom, na katere se nanašajo osebni
podatki ali za spremljanje njihovega vedenja, v kolikor to poteka v EU (3. člen GDPR).

5.2.2 Opredelitev pojma »osebni podatek« in »psevdonimizacija«
Vprašanje, kaj natančno predstavljajo »osebni podatki«, je ključno za ugotovitev, kateri
podatki izpolnjujejo pogoje za nadzor in so zato regulirani s strani GDPR. Vsi drugi podatki,
ne glede na to, ali so zaznani kot osebni ali ne, spadajo izven njenega področja uporabe. V
DIR95 je bil uporabljen izraz, ki se je v zadnjih dvajsetih letih izkazal za odpornega. Deloma
je ta izraz priznan tudi v GDPR. Kaj pomeni določljiv posameznik je vsem bolj ali manj jasno,
vendar pa so se v zadnjih letih pojavile obsežne razprave, kateri so tisti identifikatorji, prek
katerih prepoznamo posameznika, zato je v GDPR predstavljen bolj razširjen pristop na tem
področju. Izraz »osebni podatek« se torej bistveno ne razlikuje od prvotnega, dopolnjen je
le z navedbo vseh identifikatorjev, prek katerih je mogoče neposredno ali posredno določiti
posameznika (Sirur idr., 2018).
Izraz osebni podatek je v GDPR opredeljen kot katerakoli informacija v zvezi z določenim ali
določljivim posameznikom (v nadaljevanju: posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti,
zlasti z navedbo identifikatorja (prvi odstavek 4. člena GDPR). Dandanes identifikacija
posameznika ni več ugotovljena samo iz javnih listin (osebna izkaznica, potni list in
podobno), saj današnje spletne storitve zbirajo veliko količino drugih podatkov, na podlagi
katerih lahko prav tako sledimo posamezniku.
Na podlagi ugotovljenega po novi uredbi med osebne podatke štejemo naslednje
identifikatorje (prvi odstavek 4. člena GDPR):
- ime,
- identifikacijska številka,
- podatki o lokaciji,
- spletni identifikator,
- navedba enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko,
duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
Kadar pa govorimo o podatkih organizacije ali podjetja, kot je to uradno ime, lokacija,
elektronski naslov ipd., se ti ne štejejo kot osebni podatek posameznika (Skendžić idr.,
2018).
Medtem ko je izraz »osebni podatki« bolj ali manj posodobljen iz DIR95 in se ne razlikuje
preveč od začetnega predloga Komisije, je povsem nov izraz na področju varstva osebnih
podatkov „psevdonimizacija“ in »psevdonomni podatki«. Dejansko ni mogoče najti tega
postopka ali vrste podatkov v prvotnih osnutkih Komisije. Zato gre v tem primeru za
dopolnitev, ki jo je najprej pripravil Parlament in ga nato potrdil Svet EU. V bistvu
„psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov
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brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega
se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo
tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo
določenemu ali določljivemu posamezniku« (peti odstavek 4. člena GDPR).

5.2.3 Načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
V skladu z GDPR so načela in določbe za obdelavo osebnih podatkov večinoma enake kot v
DIR95, vendar GPDR vseeno vsebuje nekaj dodatnih načel, kot sta načelo zakonitosti,
pravičnosti in preglednosti ter načelo odgovornosti. Prav tako pa še dodatno pojasnjuje in
opredeljuje načelo najmanjšega obsega podatkov kot tudi zakonitost obdelave osebnih
podatkov.
1. ZAKONITOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Eden od bistvenih pogojev za obdelavo osebnih podatkov je določitev zakonite obdelave.
Splošna uredba ne daje prednost nobenemu od navedenih pogojev, zapisanih v 6. členu
GDPR (gl. spodaj), zato mora upravljalec oceniti in ovrednotiti njihovo ustreznost. Tako
mora analizirati naravo, namen, področje uporabe in okvir za obdelavo podatkov ter na
podlagi tega določiti pogoj, ki najbolje opisuje njegovo zakonitost. Glede na navedene
pogoje za zakonitost obdelave je jasno, da lahko upravljalec navede kateri koli ustrezni
pogoj (javni interes, zakonska obveznost, privolitev posameznika itd.) Na podlagi
zakonitega interesa si lahko upravljalec zagotovi pravno podlago za obdelavo osebnih
podatkov, pod pogojem, da se upoštevajo interesi in temeljne pravice ter svoboščine
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Namen obdelave mora biti
specifičen, izrecno naveden in sprejemljiv s strani nacionalne zakonodaje, kot tudi pristen,
trajen in povezan z zakonitimi dejavnostmi upravljavca. Prav tako mora biti znan
posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, ti pa morajo biti o tem tudi obveščeni
(v kakršni koli razumni obliki) (Benes idr., 2017).
Obdelava osebnih podatkov je zakonita, če temelji na enem od naslednjih pogojev (6. člen
GDPR):
- posameznik je privolil v obdelavo osebnih podatkov,
- obdelava je potrebna za izvedbo ali za sklenitev pogodbe,
- obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti,
- obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika,
- obdelava je v javnem interesu ali
- obdelava je v zakonitem interesu upravljalca ali tretje osebe.
GDPR prav tako zahteva, da so osebni podatki obdelani na pregleden način v zvezi s
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, poleg zakonite in poštene
obdelave iz DIR95 (prvi odstavek 5. člena GDPR).
Zakoniti interesi upravljalca morajo biti vedno uravnoteženi z interesi in temeljnimi
pravicami ter svoboščinami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kar jim je
zagotovljeno ne samo z GDPR, ampak tudi z Listino Evropske Unije o temeljnih pravicah in
z drugimi nacionalnimi predpisi iz področja varstva osebnih podatkov (Poullet, 2018).
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V okviru obdelave, ki ne zahteva identifikacije, pa GDPR določa, da upravljalec ni zavezan
ohraniti, pridobiti ali obdelati dodatnih informacij za identifikacijo posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, če za namene, za katere obdeluje osebne podatke,
ne potrebuje več identifikacije posameznika (11. člen GDPR).
2. OMEJITEV NAMENA IN NAJMANJŠI OBSEG PODATKOV (MINIMIZACIJA)
DIR95 je določala, da morajo biti osebni podatki primerni, ustrezni in ne pretirani glede na
namene, za katere se zbirajo in/ali naprej obdelujejo. GDPR pa v okviru načela minimizacije
zahteva še dodatne omejitve, in sicer, da so osebni podatki zbrani za določene, izrecne in
zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni
(prvi odstavek 5. člena GDPR).
Načelo najmanjšega obsega podatkov mora biti skrbno določeno v sistemih za obdelavo
podatkov, saj zahteva, da vsak upravljalec obdeluje samo tisti nabor osebnih podatkov, ki
je ustrezen, relevanten in potreben za dane namene (prvi odstavek 5. člena GDPR). V praksi
lahko ta zahteva pomeni potrebo po spremembi sedanjih sistemov za obdelavo podatkov,
tako da se morajo nekateri elementi odstraniti iz podatkovnih baz in obrazcev za vnos
osebnih podatkov (Benes idr., 2017). V okviru tega načela se morajo organizacije odločiti,
katere vrste podatkov potrebujejo za poslovanje. Prav tako morajo zagotoviti, da so nameni
za obdelavo osebnih podatkov specifično navedeni, saj ni dovoljeno zbiranje nepotrebnih
podatkov (Tikkinen-Piri idr., 2018). GDPR uvaja tudi druge tehnične ukrepe, kot je
samodejno brisanje podatkov po izteku veljavnosti obdobja njihove hrambe, kar ne zahteva
nobenega dodatnega posredovanje skrbnika sistema (Benes idr., 2017).
3. TOČNOST
Osebni podatki morajo biti točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni. Upravljalci morajo
sprejeti vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni podatki brez odlašanja izbrišejo
ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se podatki obdelujejo (prvi odstavek 5.
člena GDPR).
4. OMEJITEV SHRANJEVANJA
Upravljalci morajo hrambo osebnih podatkov, ki omogoča identifikacijo posameznika, na
katerega se nanašajo osebni podatki, časovno omejiti na toliko časa, kolikor je potrebno za
namene, zaradi katerih se osebni podatki obdelujejo. V zvezi s tem morajo upravljalci
določiti rok hrambe in sproti spremljati ali je shranjevanje osebnih podatkov še potrebno
glede na namene, zaradi katerih se osebni podatki obdelujejo (prvi odstavek 5. člena
GDPR).
5. CELOVITOST IN ZAUPNOST
»Osebni podatki se morajo obdelovati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo osebnih
podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno
izgubo ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.« (prvi odstavek 5.
člena GDPR)
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6. ODGOVORNOST
GDPR vključuje tudi načelo odgovornosti, ki zahteva od upravljalcev ali obdelovalcev, da
dosežejo skladnost njihovega poslovanja z GDPR (drugi odstavek 5. člena GDPR). Tako mora
organizacija razviti politiko zasebnosti podatkov in nove procese, ki jih je mogoče tudi
dokumentirati in dokazati. Vsekakor morajo organizacije dobro razmisliti o zahtevah GDPR
zlasti zato, ker so za neskladnost znatne sankcije, kar povzroča očitna finančna tveganja.
Izvajanje teh sprememb se lahko izkaže kot velik izziv, ker GDPR ne določa jasnih rešitev,
kako izvesti celoten postopek uskladitve. Za skladnost z GDPR je zato treba upoštevati
določene zahteve pri načrtovanju novih politik. Te morajo podpirati vgrajeno in privzeto
varstvo podatkov z uvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varstvo
podatkov, vključno z minimalnim obsegom podatkov. Natančneje, odločitve na strateški
ravni morajo biti sprejete na podlagi zbiranja in obdelave osebnih podatkov (Tikkinen-Piri
idr., 2018).
7. PREGLEDNOST OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
V okviru načela preglednosti mora upravljalec posamezniku, na katerega se nanašajo
osebni podatki, posredovati vse informacije v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko
dostopni obliki. Poleg tega pa morajo informacije biti v jasnem in preprostem jeziku, kar
velja še zlasti za informacije, namenjene posebej otroku (prvi odstavek 12. člena GDPR).

5.2.4 Pogoji za privolitev
GDPR vključuje pomembne spremembe glede privolitve posameznika v obdelavo njegovih
osebnih podatkov. DIR95 je zahtevala nedvoumno privolitev posameznika, na katerega se
nanašajo podatki, v primerjavi z GDPR, ki zahteva, da je privolitev posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki, svobodna, specifična, obveščena in izrecna glede na njegove
želje (Tikkinen-Piri idr., 2018). Tako mora v okviru GDPR upravljavec imeti dokaz, da je
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih
podatkov. Če je privolitev posameznika dana v pisni izjavi, ki se nanaša tudi na druge
zadeve, se zahteva za privolitev predloži na način, ki se jasno razlikuje od drugih zadev
(drugi odstavek 7. člena GDPR). V skladu z uredbo GDPR ima posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, tudi pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Vendar pa
preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim
preklicem (tretji odstavek 7. člena GDPR).
GDPR prav tako določa pogoje, ki se uporabljajo za privolitev otroka v zvezi s storitvami
informacijske družbe. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, če je otrok star vsaj
16 let. Države članice lahko z zakonom zahtevajo nižjo starost, vendar ne sme biti nižja od
13 let. Če je otrok mlajši, pa je obdelava zakonita le, če upravljalec pridobi soglasje ali
dovoljenje od nosilca starševske odgovornosti (8. člen GDPR).

5.2.5 Zagotavljanje informacij posamezniku, na katerega se nanašajo
osebni podatki
GPDR prinaša nove in pomembne dopolnitve glede dostopa informacij posamezniku, na
katerega se nanašajo osebni podatki. Če upravljalec obdeluje osebne podatke
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posameznika, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od
upravljalca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. Če upravljalec
potrdi, mora posamezniku zagotoviti tudi dostop do osebnih podatkov (15. člen GDPR).
Upravljalec je dolžan posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obveščati o
postopkih obdelave, ukrepih za varovanje podatkov, pravnih podlagah za obdelavo,
pravicah posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in legitimnih interesih
organizacije. Te informacije morajo biti pregledane, lahko dostopne in razumljive, zlasti
kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (Tikkinen-Piri idr.,
2018).

5.2.6 Pogoji za obdelavo podatkov v mednarodnem kontekstu
GDPR določa nove pogoje za prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodne
organizacije. Podjetja izven EU in mednarodna podjetja, ki obravnavajo osebne podatke
rezidentov EU ali spremljajo vedenje posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,
morajo prav tako poslovati v skladu GDPR kot tudi z nacionalno zakonodajo. V primeru, da
se določbe GDPR nanašajo na upravljalca iz države, ki ni članica EU, mora ta imenovati
predstavnika v EU (Tikkinen-Piri idr., 2018).

5.2.7 Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
Organizacije so dolžne izvajati tehnične in organizacijske ukrepe ter postopke, ki
zagotavljajo upoštevanje skladnosti postopkov obdelave z GDPR in ščitijo pravice
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Zato je treba zasebnost obravnavati
v vsakem postopku in na vseh ravneh poslovanja. Vgrajeno varstvo podatkov pomeni, da
morajo organizacije v čim zgodnejši fazi priprave dejavnosti obdelave, določiti tehnične in
organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varstvo zasebnosti podatkov. Pri privzeti obdelavi
osebnih podatkov pa morajo organizacije zagotoviti najvišjo raven varstva zasebnosti
osebnih podatkov posameznikov. To pomeni, da mora upravljalec določiti takšne ukrepe,
ki v največji meri ščitijo zasebnost posameznika (Tikkinen-Piri idr., 2018).

5.2.8 Dokazovanje skladnosti z zahtevami GDPR
GDPR obvezuje upravljavce, da dokažejo obdelavo osebnih podatkov v skladu z uredbo. V
primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljalec dolžan brez nepotrebnega
odlašanja, po možnosti pa najkasneje v 72 urah, o tem obvestiti pristojni nadzorni organ
(prvi odstavek 33. člena GDPR). V organizacijah je zato treba vzpostaviti jasne in dobro
uveljavljene postopke za obravnavanje možnih kršitev in s tem povezano poročanje.

5.2.9 Ocena učinka
Kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, povzročila
veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, mora upravljalec pred obdelavo
izvesti oceno učinka predvidenih dejanj obdelave osebnih podatkov (prvi odstavek 35.
člena GDPR).
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5.2.10 Določitev Pooblaščene osebe za varstvo podatkov – DPO
Po GDPR morajo Pooblaščeno osebno za varstvo podatkov (DPO – data protection officer)
določiti vsi javni organi (ne glede na podatke, ki jih obdelujejo) in druge organizacije, ki kot
osrednjo dejavnost sistematično in obsežno spremljajo posameznike, na katere se nanašajo
osebni podatki, ali obdelujejo posebne kategorije osebnih podatkov v velikem obsegu. Vsi
ostali upravljalci in obdelovalci pa se lahko sami odločijo glede imenovanja DPO.
DPO se določi kot kontaktno osebo za vse dejavnosti na področju varstva osebnih podatkov
in je opredeljena kot ključni akter v novem sistemu upravljanja podatkov. Pred tem pa
morajo organizacije opredeliti in dodeliti nove, jasne vloge in odgovornosti njihovih
zaposlenih kot tudi razviti in pridobiti potrebno strokovno znanje (Tikkinen-Piri idr., 2018).
DIR95 ni določala, da mora biti DPO strokovnjak. Vendar pa GDPR predpisuje nova pravila,
da mora imeti DPO strokovno znanje o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih
podatkov (peti odstavek 37. člena GDPR). Vsekakor je priporočljivo, da pozna tudi
informacijsko tehnologijo, zahteve GDPR in druge pomembne določbe v zvezi z uporabo
GDPR.
GDPR v 39. členu določa, da ima DPO naslednje naloge (39. člen GDPR):
- Obvešča upravljalca ali obdelovalca in zaposlene, ki obdelujejo osebne podatke, o
njihovih obveznostih v skladu s to uredbo in drugimi določbami s področja prava
varstva osebnih podatkov v EU.
- Spremlja skladnost s to uredbo, drugimi določbami s področja prava varstva osebnih
podatkov EU in politikami upravljalca ali obdelovalca v zvezi z varstvom osebnih
podatkov. V zvezi s tem dodeljuje naloge, ozavešča in usposablja zaposlene, ki so
vključeni v obdelavo osebnih podatkov.
- Svetuje, kadar je to potrebno, glede ocene učinka in spremlja njeno izvajanje.
- Sodeluje z nadzornim organom.
- Deluje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih s področja varstva
osebnih podatkov.

5.2.11 Nadzorni organ
S sprejetjem GDPR mora vsaka država članica ustanoviti tudi neodvisni nadzorni organ na
nacionalni ravni. Njegov cilj je vzpostavitev mehanizmov, s katerimi se zagotavlja
doslednost pri izvajanju zakonodaje o varstvu podatkov v vsej EU (Glas občin, 2018).
GDPR uvaja zahtevo, da je treba v primeru kršitve varstva osebnih podatkov o tem obvestiti
pristojni nadzorni organ. Če kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za
pravice in svoboščine posameznikov, mora upravljalec najpozneje v 72 urah po seznanitvi
s kršitvijo, o njej obvestiti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (33. člen
GDPR). Pri uradnem obvestilu o kršitvi mora upravljalec posamezniku zagotoviti informacije
o tveganjih, ki so posledica kršitve in o ukrepih, s katerimi lahko posameznik zaščiti svoje
osebne podatke pred morebitnimi posledicami. Prav zaradi tega je poudarek pri vsaki kršitvi
varstva osebnih podatkov na varovanju osebnih podatkov posameznika. V zvezi s tem je
potrebno uradno obvestilo obravnavati kot orodje, ki povečuje skladnost na področju
varstva osebnih podatkov (Data Protection Working Party, 2017).
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5.2.12 Kodeksi ravnanja
Učinkovitost izvajanja GDPR se lahko doseže tudi z uporabo alternativnega načina
regulacije, zato uredba v 40. členu navaja in spodbuja pripravljanje kodeksov ravnanja,
katerih namen je prispevati k pravilni uporabi in bolj podrobni obrazložitvi določb GDPR
(40. člen GDPR). Kodeksi ravnanja predstavljajo nov mehanizem za zagotavljanje in
izkazovanje ustreznega ravnanja z osebnimi podatki. Ta način regulacije GDPR upošteva kot
vir boljše specifikacije njenih načel in določb, ki so jih ljudje iz različnih sektorjev sami
prilagodili in tako izvedli boljše rezultate pri usklajevanju z določbami GDPR. Vendar pa
Evropska unija vsekakor ne predvideva, da so ti instrumenti samoregulativni, ampak
uveljavljanje teh alternativ nadzoruje nadzorni organ (Poullet, 2018). Pomembno pa je
vedeti, da se kodeksi ravnanja ne uporabljajo za obdelavo, ki jo izvajajo javni organi.

5.3 PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI
PODATKI
GDPR obvezuje upravljavca, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki,
zagotovi vse informacije in sporočila, povezana z obdelavo osebnih podatkov. To je
zahtevala tudi DIR95, vendar ni določala posebnih zahtev, v kakšni obliki je treba zagotoviti
informacije. GDPR določa, da so informacije posredovane v jasnem in preprostem jeziku
ter v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki. To je še posebej pomembno,
ko so informacije naslovljene na otroka.
GDPR razširja pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, tako da lahko pridobi
podatke o obdelavi osebnih podatkov z navedbo, da če se osebni podatki obdelujejo z
avtomatiziranimi sredstvi, mora upravljavec zagotoviti ustrezne informacije z elektronskimi
sredstvi. V skladu z GDPR se mora upravljavec odzvati na zahtevo posameznika in predložiti
zahtevane informacije v enem mesecu po prejemu zahtevka, medtem ko je DIR95 zahteval
le »brez čezmerne zamude« (12. člen GDPR).

5.3.1 Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki
Posameznikom je omogočen nadzor nad obdelavo njihovih osebnih podatkov. V zvezi s tem
ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki pravico zahtevati informacije o
tem, ali upravljalec obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, kateri podatki so
predmet obdelave, s kakšnim namenom se obdelujejo, kateri uporabniki lahko dostopajo
do njih, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali obstaja avtomatizirano
sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov itd. (15. člen GDPR).

5.3.2 Pravica do popravka
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da upravljalec brez
nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim, kot tudi, da
dopolni nepopolne osebne podatke s predložitvijo dopolnilne izjave (16. člen GDPR).
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5.3.3 Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Pravica do izbrisa je zajeta v direktivi EU od leta 1995, vendar je v GDPR podrobneje
opredeljena. »Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
upravljalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.« (prvi
odstavek 17. člena GDPR).
Nekateri od naštetih primerov v tem členu so, da mora upravljalec izbrisati osebne podatke,
ko ti niso več potrebni v namene, za katere se obdelujejo, ko posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev in ko so bili osebni podatki obdelani
nezakonito. V skladu z GDPR v nekaterih primerih namesto izbrisa zadostuje omejitev
obdelave osebnih podatkov. V primerjavi z DIR95, ko je ta posamezniku, na katerega se
nanašajo osebni podatki, omogočila pravico do popravka, izbrisa ali blokiranja podatkov, če
obdelava ni bila v skladu z njenimi določbami, zlasti v primeru obdelovanja nepopolnih ali
netočnih osebnih podatkov (drugi odstavek 12. člena DIR95).
Vendar pravica do pozabe ni absolutna, saj obstajajo izjeme, ki jih je treba upoštevati. Te
so: zakonita dolžnost, izvajanje in obramba pred pravnimi zahtevki, arhiviranje v javnem
interesu, znanstveni in zgodovinsko-raziskovalni nameni, statistični nameni itd.

5.3.4 Pravica do omejitve obdelave
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima v nekaterih primerih pravico
doseči, da upravljalec omeji obdelavo. Prvi primer je ta, da lahko posameznik, na katerega
se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti njegovih podatkov. Prav tako mora
upravljalec obdelavo omejiti, če je ta nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe.
Naslednji primer je, ko upravljalec za namene obdelave ne potrebuje več osebnih podatkov,
ampak jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje,
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Zadnji primer pa se nanaša na posameznikov
ugovor v zvezi z obdelavo osebnih podatkov dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi
upravljalca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
(prvi odstavek 18. člena GDPR).

5.3.5 Pravica do prenosljivosti podatkov
GDPR v 20. členu določa novo pravico do prenosljivosti podatkov, s katero je tesno
povezana pravica do dostopa, vendar se od nje razlikuje na več načinov. Posamezniku, na
katerega se nanašajo osebni podatki, omogoča, da prejme osebne podatke v zvezi z njim,
ki so bili posredovani upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi
obliki. Posameznik pa ima pravico te podatke posredovati tudi drugemu upravljalcu
podatkov. Pravica do prenosljivosti podatkov pride v poštev, če obdelava temelji na njegovi
privolitvi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi (20. člen GDPR).
Posamezniki, ki so uveljavili svojo pravico dostopa do osebnih podatkov v skladu z DIR95,
so bili omejeni glede na obliko, ki jo je izbral upravljavec podatkov pri zagotavljanju
zahtevanih podatkov oziroma informacij. Namen nove pravice pa je okrepiti moč
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in mu dati večji nadzor nad osebnimi
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podatki, ki se nanašajo nanj. V zvezi s tem olajšuje premikanje, kopiranje ali prenos osebnih
podatkov iz enega IT okolja v drugega (Data Protection Working party, 2016).
Ker pravica do prenosljivosti podatkov omogoča neposreden prenos osebnih podatkov od
enega upravljavca podatkov k drugemu, je to tudi pomembno orodje, ki podpira brezplačen
pretok osebnih podatkov v EU in spodbuja konkurenco med upravljavci. Ta pravica tako
olajšuje preklapljanje med različnimi ponudniki storitev in zato spodbuja razvoj novih
storitev v okviru strategije enotnega digitalnega trga (Data Protection Working party,
2016).

5.3.6 Pravica do ugovora in avtomatizirano sprejemanje posameznih
odločitev
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarja
obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. V tem primeru mora upravljalec prenehati z
njihovim obdelovanjem, razen če dokaže legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad
interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
(prvi odstavek 21. člena GDPR). Vedno pa mora upravljalec dokazati prepričljive zakonite
razloge za obdelavo in hkrati upoštevati interese ter temeljne pravice in svoboščine
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (breme dokazovanja nosi
upravljavec) (Tikkinen-Piri idr., 2018). Ta pravica se uporablja predvsem na področju
neposrednega trženja.
»Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja
odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki
ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.« (prvi odstavek
22. člena GPDR)

6
USKLADITEV POSLOVANJA Z GDPR NA PRIMERU OBČINE
DOBRNA
Ob upoštevanju kategorije oseb, ki bi lahko imele status upravljavca osebnih podatkov (to
je lahko kateri koli posameznik, pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki
obdeluje osebne podatke v skladu z zakoni in podzakonskimi akti tega področja in je
odgovoren za izvajanje obveznosti, ki jih določa zakon), se lahko podatki, ki se obdelujejo,
razvrstijo glede na sektor, v katerem deluje upravljalec. Tako poznamo upravljavce
zasebnega in javnega sektorja (Karamuço, 2015). Eden od glavnih upravljavcev je javna
uprava, ki jo sestavljajo organizacijski in strokovni aparati, kot so državna uprava, lokalna
samouprava in nosilci javnih pooblastil. Ti organi nepristransko odločajo o javnem interesu
in zadovoljujejo potrebe celotne družbene skupnosti, ki je organizirana v državi. Javna
uprava je torej strokovni izvršilni mehanizem, s pomočjo katerega deluje država in z njim
izvršuje zakonodajo in splošne državne politične procese (Virant, 1998).
Javne institucije predstavljajo sistem organov in mehanizmov, ki zbirajo in obdelujejo
osebne podatke na centralni ali lokalni ravni vsakega posameznika v družbi, zaradi potrebe,
povezane z opravljanjem nalog v javnem interesu. Obdelava osebnih podatkov s strani
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javnih organov je potrebna tudi zato, ker ti izvajajo javno oblast. Tako javni organi vodijo
različne evidence, ki zajemajo osebne podatke državljanov (npr. podatki o rojenih,
poročenih in mrtvih osebah, evidence o davčnih obveznostih itd.). Prav zaradi tega varstvo
osebnih podatkov državljanov kot zagotovljena ustavna pravica predstavlja pomembno
vprašanje v okviru vsakodnevnih dejavnosti obdelovanja osebnih podatkov velikega števila
organov javnega sektorja (Karamuço, 2015).
Upravljanje osebnih podatkov s strani javnih organov je vsako dejanje ali skupina dejanj, ki
se izvaja naprej z zbiranjem osebnih podatkov ter nato z zagotavljanjem zakonitih obrazcev,
predvidenih za njihovo obdelavo, vzdrževanje, prilagajanje ali spremembe, uporabo,
razširitev, fotografiranje, blokiranje ali uničenje. Ti podatki so pridobljeni od posameznikov,
na katere se nanašajo osebni podatki, v obliki obveznosti, ki jih določijo javni organi za
opravljanje njihovih nalog v javnem interesu ali za izvajanje javne oblasti (Karamuço, 2015).
Vprašanje varstva osebnih podatkov s strani javnih upravljavcev, organov javne uprave, je
del temeljnih dejavnosti njihovega delovanja in izpolnjevanja ciljev javne politike tako v
interesu posameznikov kot v javnem interesu. Zaradi tega mora upravljavec, javni organ,
delovati v skladu z zakonitostjo obdelave, ki je opredeljena v 6. členu GDPR (Karamuço,
2015).
Javne institucije, ki imajo v okviru legitimnega javnega interesa pravico dostopati do
osebnih podatkov, povezanih s fizično osebo, ki je identificirana ali jo je mogoče
neposredno ali posredno identificirati z identifikacijsko številko ali z drugimi posebnimi
znaki, morajo zagotoviti učinkovito upravljanje, nacionalno varnost in javni red. Vsak javni
upravljalec je dolžan varovati zbrane osebne podatke pri opravljanju svoje dolžnosti in
obveščati o izpolnjevanju zahtev, ki so mu bile podane (Karamuço, 2015).
Če področje varstva osebnih podatkov v občinah ni urejeno, nosijo odgovornost za sankcije
župani. Vsekakor veljajo za občine in na splošno organizacije javnega sektorja strožja pravila
kot za podjetja v zasebnem sektorju, saj obdelujejo ogromno osebnih podatkov zaradi
opravljanja nalog v javnem interesu.
V tem delu sledi opis celotnega postopka uskladitve poslovanja Občine Dobrna z GDPR.
Pristojni organi v Občini Dobrna so sprejeli odločitev o vzpostavitvi postopka uskladitve z
določbami GDPR. Ta pristop se je zdel več kot potreben, saj so lahko kazni za kršitev varstva
osebnih podatkov zelo visoke. Ker pa ima občina omejena finančna sredstva, si ni najela
zunanjih izvajalcev za prenovo sistema varstva osebnih podatkov v skladu z novo uredbo.
Že sama priprava na uskladitev z GDPR je dokaj zahtevna in bi samo za ta del občina na trgu
plačala nekaj tisoč evrov, potem pa sledi še ogromno drugih aktivnosti, za katere je
potrebno odšteti še dvakrat več sredstev. Poleg tega pa se je bilo poleg rednega dela in
majhnega števila zaposlenih težko lotiti prenove celotnega sistema, saj nihče od zaposlenih
ni strokovnjak na področju varstva osebnih podatkov. Prav tako so že tako preobremenjeni
in nimajo časa za dodatna izobraževanja in učenja obsežnega področja varstva osebnih
podatkov. Zato želim z diplomskim delom pomagati Občini Dobrna in jim pripraviti vse
potrebno za uspešno uskladitev njihovega poslovanja z GDPR.
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6.1 ANALIZA STANJA
V okviru analize stanja smo popisali vse dejavnosti obdelav osebnih podatkov (vključno z
zbirkami) in pregledali obstoječe stanje skladnosti na področju varstva osebnih podatkov,
ki se nanaša na pravnoorganizacijski in tehnični del. Na podlagi vprašanj, ki so prikazana v
Tabeli 2, smo ugotovili, na katerih področjih prihaja do odstopanj med dejanskim stanjem
in obveznostmi, ki jih nalaga GDPR ter ZVOP-1. Po opredelitvi, katera področja potrebujejo
spremembe in prilagoditve, smo pripravili konkretna priporočila za odpravo pomanjkljivosti
in ugotovili, katere aktivnosti moramo izvesti pri procesu uskladitve z GDPR.
Tabela 2: Vprašanja za ugotovitev stanja pred uskladitvijo poslovanja z GDPR
Področje usklajevanja

Vprašanje

Pravila in postopki

Ali je upravljanje osebnih podatkov integrirano
v poslovanje občine?
Ali so vzpostavljeni postopki za obdelavo
osebnih podatkov?
Kateri podatki se obdelujejo?
Za katere namene se zbirajo in obdelujejo?
Kje so zbrani osebni podatki?
Ali IT sistemi podpirajo zahteve GDPR?
Ali so storitve informacijske varnosti
prilagojene zahtevam GDPR?
Kdo je odgovoren za varstvo osebnih
podatkov?
Ali so zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke,
usposobljeni?

Osebni podatki

Tehnična kontrola

Vloge in odgovornosti

Vir: Povzeto po Starčević, Glavaš & Crnković (2018)

V tem delu smo prav tako opredelili, kje vse se nahajajo osebni podatki v Občini Dobrna,
saj je to podlaga za vse nadaljnje aktivnosti pri uskladitvi poslovanja z GDPR. Osebni
podatki, ki jih obdeluje Občina Dobrna, se nahajajo:
- v različnih evidencah in zbirkah osebnih podatkov,
- v kadrovskih mapah zaposlenih,
- v računovodskih podatkih,
- v datotekah Worda in Excela, ki se nanašajo na občane,
- v posnetkih videonadzornega sistema,
- pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov.
Po temeljiti analizi smo ugotovili, da GDPR zahteva izvedbo dodatnih aktivnosti, ki po ZVOP1 in DIR95 niso bile potrebne. Nekatere novosti zahtevajo le analizo postopkov in načinov
delovanja pri že obstoječih oblikah obdelave osebnih podatkov. Prvenstveno je treba
določiti pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov in uskladiti pravilnike in ostalo
dokumentacijo s področja varstva osebnih podatkov (notranje akte, politike varstva
zasebnosti, pooblastila zaposlenih za obdelavo osebnih podatkov itd.). Ena od novosti je
tudi obveznost vodenja evidenc dejavnosti obdelav za upravljalce kot tudi za pogodbene
obdelovalce podatkov, ki morajo biti dostopne nadzornemu organu in prek spleta. Prav
tako je treba izdelati podrobnejša soglasja za obdelavo osebnih podatkov, saj morajo biti
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po novem navedeni posamezni nameni obdelave, s katerimi se mora posameznik strinjati
in v obdelavo njegovih osebnih podatkov tudi privoliti. Hkrati pa ima posameznik pravico,
da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Vse našteto še Občina Dobrna nima urejeno, zato se
morajo te aktivnosti izvesti v fazi uskladitve z GDPR.
Če se obdelava osebnih podatkov izvaja v imenu upravljalca, mora obdelovalec zagotoviti
vsa potrebna sredstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak
način, da je obdelava v skladu z GDPR. Upravljalec in obdelovalec morata podpisati
pogodbo, ki določa obveznosti obdelovalca do upravljalca (28. člen GDPR). Tudi po ZVOP-1
je bila v tem primeru potrebna pogodba, vendar GDPR predpisuje bolj poglobljena pravila
glede vsebine pogodbe. Občina Dobrna sodeluje z desetimi pogodbenimi obdelovalci, ki
imajo dostop do osebnih podatkov, s katerimi upravlja občina, zato je potrebno pregledati
in uskladiti klavzule v pogodbah, da bodo v skladu z GDPR.
Po GDPR je treba upoštevati varstvo podatkov že pri načrtovanju in delovanju IT sistemov
in na podlagi tega prilagoditi notranje akte. V zvezi s tem je treba v poslovanje
implementirati tudi načela vgrajenega in privzetega varstva, kar pomeni, da je potrebno
prilagoditi informacijsko varnostno politiko do te mere, da bo v skladu z GDPR. Na tem
področju je pomembna novost tudi obveznost obveščanja nadzornega organa in
posameznikov o kršitvah varstva osebnih podatkov. Od desetih pogodbenih obdelovalcev
Občina Dobrna sodeluje s štirimi, ki se ukvarjajo z računalniškim inženiringom in vsak na
svojem področju varujejo informacijske sisteme občine. Ključni faktor, zakaj se občina sama
ne ukvarja s tehničnim delom varovanja osebnih podatkov je, da so pogodbeni obdelovalci
strokovnjaki na tem področju in nudijo pomoč ter popolno podporo za delovanje sistemov
in stabilnost varnostne politike. Prav zaradi tega pa Občini Dobrna ni treba usklajevati
področja fizičnega in IT varovanja osebnih podatkov, saj morajo to nalogo izvesti pogodbeni
obdelovalci. Ti so zadolženi za izvajanje ukrepov za ustrezno varstvo podatkov, učinkovito
brisanje osebnih podatkov, pravilno izbrana gesla, zagotavljanje aplikativnih in
infrastrukturnih varnostnih rešitev kot tudi za upravljanje informacijskih tehnologij.
Ena pomembnejših novosti za organe javne uprave, ki jih prinaša GDPR, pa je določitev
DPO. V Občini Dobrna so koordinatorja za varstvo osebnih podatkov že imeli določenega,
zato temu področju ni bilo treba nameniti več pozornosti pri postopku usklajevanja z GDPR.
Župan Občine Dobrna je sprejel sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih
podatkov in o tem obvestil nadzorni organ, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. DPO
je višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve, družbene dejavnosti ter okolje in
prostor, ki poleg ustrezne poklicne odlike, strokovnega znanja in dejanskih izkušenj,
izpolnjuje pogoje predpisane v uredbi.

6.2 POSTOPEK USKLADITVE POSLOVANJA OBČINE DOBRNA Z GDPR
Tabela 3 prikazuje 6 ključnih faz, ki so pomembne za uspešno uskladitev poslovanja Občine
Dobrna z GDPR. V nadaljevanju je vsaka faza podrobneje obrazložena.
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Tabela 3: 6 ključnih faz pri uskladitvi poslovanja z GDPR
OPREDELITEV USTREZNE
PRAVNE PODLAGE

UVEDBA UKREPOV ZA
USTREZNO VARSTVO OSEBNIH
PODATKOV

UVELJAVITEV ODGOVORNOSTI
POGODBENIH OBDELOVALCEV

Kje, zakaj in kako se obdelujejo
osebni podatki.

Opredelitev
pravnoorganizacijskih in
tehničnih ukrepov.

Obvezno je vključiti določene
klavzule v pogodbah z zunanjimi
izvajalci.

UVELJAVITEV PRAVIC
POSAMEZNIKOV

ODZIV NA KRŠITVE

DOLOČITEV DPO

Posameznik ima pravico do
seznanitve, omejitve, izbrisa,
popravka, prenosljivosti,
ugovora itd.

V primeru izgube osebnih
podatkov ali če ti pridejo v roke
nepooblaščenim osebam, je
treba o tem poročati
nadzornemu organu v 72 urah.

DPO kot kontaktna točka za vse
dejavnosti na področju varstva
osebnih podatkov.

Vir: Lasten
1. OPREDELITEV USTREZNE PRAVNE PODLAGE
V prvi fazi uskladitve smo opredelili ustrezno pravno podlago za zbiranje in obdelavo
osebnih podatkov, ki smo jo zapisali v Pravilnik o varstvu podatkov Občine Dobrna.
Občina Dobrna osebne podatke obdeluje v primerih, ko zakon določa obdelavo osebnih
podatkov oziroma:
- če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo
njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
- če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in ali je obdelava potrebna za
izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
- če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za občino;
- če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki ali druge fizične osebe;
- če je obdelava potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne
oblasti, dodeljene občini;
- če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva občina ali
tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice
in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo
varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, otrok;
- so osebni podatki pridobljeni iz javnega vira;
- so osebni podatki pridobljeni na drug zakonit način.
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2. UVEDBA UKREPOV ZA USTREZNO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Ukrepi za ustrezno varstvo osebnih podatkov so primerni glede na stopnjo tveganja
oziroma glede na količino osebnih podatkov, ki jih obdeluje Občina Dobrna. Ukrepe, ki jih
bomo izvedli v okviru uskladitve poslovanja z GDPR, delimo na pravnoorganizacijske in
tehnične.
PRAVNOORGANIZACIJSKI UKREPI:
- pridobitev osebnih privolitev posameznikov za obdelavo osebnih podatkov,
- prilagoditev pogodb z zunanjimi izvajalci oziroma pogodbenimi obdelovalci,
- uskladitev notranjih aktov,
- določitev odgovornih oseb za varstvo osebnih podatkov (kdo upravlja bazo, kdo ima
vpogled v evidence, kdo lahko obdeluje osebne podatke, sistemizacija itd.),
- prilagoditev pooblastil zaposlenih za obdelavo osebnih podatkov,
- izvajanje usposabljanj zaposlenih,
- vodenje evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov.
TEHNIČNI UKREPI:
- prilagoditev politike zasebnosti in ukrepov za ustrezno varstvo,
- celovito upravljanje informacijskih tehnologij,
- fizično in IT varovanje informacijskih sistemov,
- nastavitev alarmov in opozorilnih sistemov,
- določitev mehanizmov za prepoznavanje novih tveganj.
V nadaljevanju se bomo osredotočili le na pravnoorganizacijske ukrepe, saj so za celovito
izvedbo tehničnih ukrepov odgovorni pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Občina
Dobrna.
3. UVELJAVITEV ODGOVORNOSTI POGODBENIH OBDELOVALCEV
Občina Dobrna sodeluje z več pogodbenimi obdelovalci, predvsem s ponudniki
informacijske tehnologije, zato smo prilagodili njihove pisne pogodbe in dodali ustrezne
klavzule, da smo zagotovili skladnost poslovanja z GDPR. Tako je bilo v pogodbi treba
opredeliti, da obdelovalec obdeluje osebne podatke samo po navodilih upravljalca, mu
pomaga z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, sprejema ustrezne ukrepe in
zagotavlja zaupnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Poleg tega so v pogodbi določene
tudi druge obveznosti obdelovalca do Občine Dobrna, kot je trajanje obdelave, narava in
namen obdelave, vrsta osebnih podatkov, obveznosti in pravice upravljalca.
4. UVELJAVITEV PRAVIC POSAMEZNIKOV
Najbolj pereča tema v zvezi z novimi določbami GDPR v zvezi s pravicami posameznikov so
bistveno strožji pogoji glede privolitve posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Zato smo pripravili povsem novo izjavo o privolitvi, ki je v razumljivem, jasnem in
preprostem jeziku. Prav tako smo bili pozorni tudi na to, da se posameznik, na katerega se
nanašajo osebni podatki, zaveda dejstva, da daje privolitev in v kolikšnem obsegu jo daje.
Slika 1 prikazuje del obrazca, ki ga mora Občina Dobrna dati v podpis vsakemu
posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih želi občina obdelovati za svoje
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namene. Obrazec poleg vidnega vsebuje tudi podatke Občine Dobrna in podatke
posameznika, ki se strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik je prav tako
seznanjen, da lahko v vsakem trenutku prekliče obdelavo osebnih podatkov in da ima
pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in
ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim
varstvom pravic.
Slika 1: Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, za obdelavo osebnih
podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

Posameznik ima prav tako pravico zahtevati od upravljalca, da mu posreduje osebne
podatke, ki se obdelujejo v zvezi z njim. Zato smo prav tako pripravili obrazec Zahtevek za
posredovanje osebnih podatkov, ki je prikazan na sliki 2 in objavljen na spletni strani Občine
Dobrna. Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije v zvezi z obdelavo njegovih
osebnih podatkov:
- namene obdelave;
- vrste zadevnih osebnih podatkov;
- uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni
podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
- rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za
določitev tega obdobja;
- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
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Občina Dobrna se zaveda pomembnosti pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki, zato zagotavlja vse pravice, ki jih zahteva GDPR v svojih določbah.
Slika 2: Zahtevek za posredovanje osebnih podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

Zahtevek za posredovanje osebnih podatkov poleg navedenega na sliki 2 vsebuje tudi
možnost, da se posameznik sam odloči, v kateri obliki se naj zagotovijo informacije, ki jih
zahteva. Tako ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost izbrati
naslednje oblike:
- vpogled pri upravljalcu,
- fotokopija ali izpis v formatu A4 posredovano v fizični obliki (pošta),
- elektronski zapis po varnih elektronskih komunikacijskih poteh (varna e-pošta,
varen e-poštni predal),
- elektronski zapis na prenosljivem nosilcu zapisa (CD/DVD).
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5. ODZIV NA KRŠITVE
Skladno s 33. členom GDPR mora vsak upravljalec v primeru varnostnega incidenta, kršitve
s strani obdelovalca ali kakršne koli druge kršitve varstva osebnih podatkov o njej obvestiti
pristojni nadzorni organ. Za ta primer smo pripravili obrazec (Slika 3), ki ga mora Občina
Dobrna v primeru kršitve poslati Informacijskemu pooblaščencu.
Slika 3: Uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

GDPR prav tako določa, da mora upravljalec v primeru kršitve varstva osebnih podatkov
posameznika o tem obvestiti (34. člen GDPR). Zato smo pripravili obrazec, s katerim bo
Občina Dobrna v primeru kršitve o tem obvestila posameznika, na katerega se nanašajo
osebni podatki. Slika 4 prikazuje le primer obrazca, na katerem ni točno opredeljeno ali gre
za razkritje, izgubo ali vdor osebnih podatkov. Če bo prišlo do enega od teh incidentov, bo
posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, poslan obrazec, ki se nanaša le na
ugotovljeno kršitev.
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Slika 4: Obvestilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva
osebnih podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

6. DOLOČITEV POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – DPO
V okviru analize stanja smo ugotovili, da ima Občina Dobrna že določeno pooblaščeno
osebo za varstvo osebnih podatkov. Slika 5 prikazuje obvestilo o imenovanju DPO, ki ga je
župan Občine Dobrna posredoval Informacijskemu pooblaščencu.
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Slika 5: Obvestilo o imenovanju DPO

Vir: Občina Dobrna (2019)

6.3 PRIPRAVA UKREPOV ZA ZAŠČITO OSEBNIH PODATKOV V OBČINI
DOBRNA
6.3.1 Uskladitev internih zavezujočih aktov
Ključni interni akt, ki ga je bilo treba prilagoditi zahtevam GDPR je pravilnik o varstvu
osebnih podatkov, saj pravilnik sprejet na podlagi ZVOP-1 ni bil v skladu z novo uredbo.
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov je krovni akt občine, ki vsebuje interna pravila za
njihovo varstvo, ki jih morajo upoštevati zaposleni in praviloma tudi pogodbeni obdelovalci.
Pri pisanju pravilnika so občini pomagale tudi druge organizacije, saj gre za zelo pomemben
dokument, ki so ga napisali strokovnjaki na tem področju. Naša naloga je bila le, da smo ga
prilagodili pravilom Občine Dobrna. Slika 6 tako prikazuje začetek prve strani pravilnika o
varstvu osebnih podatkov Občine Dobrna.
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Slika 6: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

S sprejetjem pravilnika pa je Občina Dobrna sprejela še njegove priloge:
-

Odgovornosti in pooblastila za izvajanje nalog na področju varstva osebnih
podatkov
Dokument vsebuje informacije o odgovornih in pooblaščenih osebah za posamezne naloge
na področju varstva osebnih podatkov.
- Politika varstva osebnih podatkov
Dokument je namenjen občanom, da se seznanijo z osnovnimi pravili, ki veljajo na področju
varstva osebnih podatkov v občini. Politika varstva osebnih podatkov mora biti objavljena
na spletni strani in oglasni deski občine.
- Izvleček »Evidence o dejavnostih obdelave osebnih podatkov Občine Dobrna«
Izvleček je namenjen informiranju občanov o vrstah obdelave osebnih podatkov, ki jih
izvaja občina. Izvleček »Evidence o dejavnostih obdelave osebnih podatkov Občine
Dobrna« mora biti objavljen na spletni strani občine.
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- Evidenca dejavnosti obdelave zbirk drugih upravljalcev
Interna »Evidenca dejavnosti obdelave zbirk drugih upravljalcev« vsebuje podatke o
določitvi pooblastil o obdelavi osebnih podatkov in vrstah obdelav zbirk drugih
upravljalcev, s katerimi sodeluje občina.
- Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov
Dokument vsebuje informacije o vsebini in načinu uveljavljanja pravic posameznikov.
Objavljen mora biti na spletni strani, prav tako pa mora biti dosegljiv v glavni pisarni občine.
Poleg tega dokumenta se morata na spletu objaviti še dve vlogi: Zahteva posameznika za
seznanitev z lastnimi podatki in Zahteva za popravek, izbris, prenos ali omejitev
obdelovanja osebnih podatkov.
- Uradno obvestilo nadzornemu organu in Prijava incidenta posamezniku
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov mora Občina Dobrna poslati nadzornemu
organu uradno obvestilo o tej kršitvi. Prav tako pa mora o kršitvi varstva osebnih podatkov
obvestiti tudi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (gl. tudi poglavje 6.2).

6.3.2 Vzpostavitev enotne evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov
Občina Dobrna mora voditi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, saj obdelava
predstavlja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki, in ni občasna (30. člen GDPR). Skupaj z DPO smo sestavili seznam evidenc, ki jih
vodi Občina Dobrna. Ker je že po ZVOP-1 in DIR95 bilo določeno, da morajo občine voditi
zbirke osebnih podatkov, je bila naloga nekoliko lažja, saj smo že imeli celoten seznam
evidenc, ki ga je bilo treba le prilagoditi novim zahtevam GDPR. Evidenca se lahko vodi v
pisni ali e-obliki. Občina Dobrna jo vodi v e-obliki, natančneje v Word dokumentu. Seznam
evidenc je zelo dolg, saj občina obdeluje kar petdeset različnih evidenc, ki se nanašajo na
občane Občine Dobrna. Predstavljamo le nekaj izmed njih:
- evidenca oseb, ki jim Občina Dobrna subvencionira najemnino za neprofitna
stanovanja,
- evidenca o izrabi delovnega časa,
- protokolarna evidenca,
- evidenca oseb, ki prejemajo nadomestila za izgubljeni dohodek – družinski
pomočniki,
- evidenca o zaposlenih delavcih in obračunanih plačah in drugih mesečnih izplačilih,
- evidenca o stroških dela zaposlenih,
- evidenca uporabe mobilnih telefonov,
- evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- evidenca o upravičencih za doplačilo oskrbnine za vrtec.
GDPR izrecno določa, katere informacije mora vsebovati evidenca dejavnosti obdelave. Kot
je prikazano na sliki 7 mora vsaka evidenca vsebovati naslednje informacije (prvi odstavek
30. člena GDPR):
- ime evidence,
- naziv ali ime in kontaktne podatke upravljalca,
- namen obdelave,
- vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
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-

opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,
kategorije posameznikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
predviden rok hrambe, kadar je to mogoče,
splošni opis tehničnih (varnostnih) in organizacijskih ukrepov, kadar je to mogoče.
Slika 7: Primer evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

6.3.3 Nove pogodbe z obdelovalci osebnih podatkov
Pisna pogodba med Občino Dobrna in zunanjimi obdelovalci ureja medsebojne pravice in
obveznosti občine in obdelovalca. Pogodba med Občino Dobrna in obdelovalcem določa
zlasti, da obdelovalec:
- obdeluje osebne podatke izključno v obsegu in v obdobju ter samo za namene, ki
jih določi občina;
- sprejme vse ukrepe za varnost obdelave osebnih podatkov, potrebne v skladu z 32.
členom GDPR;
- izvaja organizacijske in tehnične postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov;
- zagotavlja visoko stopnjo varovanja sistemske in aplikativne programske opreme, ki
se uporablja za obdelavo osebnih podatkov ter postopke in ukrepe za varovanje
podatkovnih nosilcev;
- zagotavlja postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov pri njihovem prenosu
po telekomunikacijskih omrežjih;
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-

zagotavlja celovitost, zaupnost in razpoložljivost osebnih podatkov;
poroča v primeru kršitve varstva osebnih podatkov;
zagotavlja revizijsko sled obdelave osebnih podatkov, tako da je omogočeno
poznejše ugotavljanje vseh aktivnosti v povezavi z osebnimi podatki;
zagotavlja, da so zaposleni in drugi posamezniki, ki so pooblaščeni za obdelavo
osebnih podatkov, zavezani k zaupnosti.

V nadaljevanju slika 8 prikazuje primer vzorca pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov,
na podlagi katerega je Občina Dobrna pripravila in sprejela pogodbe s svojimi pogodbenimi
obdelovalci.
Slika 8: Primer vzorca pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov

Vir: Občina Dobrna (2019)

6.3.4 Prenova spletne strani
V okviru tega ukrepa je bil naš cilj ustvariti nov zavihek na spletni strani Občine Dobrna, ki
je namenjen področju varstva osebnih podatkov. Namen nove strani je občanom Občine
Dobrna omogočiti čim lažji dostop do vseh vlog, npr. do Zahteve posameznika za seznanitev
z lastnimi podatki, kot tudi zagotoviti vse informacije, ki se nanašajo na varstvo osebnih
podatkov. Na tej strani lahko občani izpolnijo tudi soglasje, da dovoljujejo Občini Dobrna
obdelavo njihovih osebnih podatkov, vpogled pa imajo tudi v izvleček Evidence dejavnosti
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obdelave osebnih podatkov Občine Dobrna. Prav tako je občina objavila dokument, v
katerem je razvidno, katere pravice občina zagotavlja posamezniku, katerega osebne
podatke obdeluje. Stran je torej namenjena vsem, ki bodo želeli izvedeti več o politiki
varstva osebnih podatkov Občine Dobrna.

6.3.5 Usposabljanje zaposlenih
Pred sprejetjem GDPR se je večina zaposlenih v Občini Dobrna udeležila seminarja o novi
zakonodaji o varstvu osebnih podatkov. Na tem seminarju so se seznanili z novimi
določbami GDPR in koraki do uskladitve na primerih iz prakse. Vendar pa se vsi zaposleni
zavedajo, da to ni dovolj, zato se bodo tudi v prihodnosti udeleževali raznih delavnic in
seminarjev in pridobivali novo znanje na področju varstva osebnih podatkov. Le s sprotnim
spremljanjem dogajanja na tem področju bodo lahko hitro reagirali na aktualne
spremembe in zagotovili skladnost z novo zakonodajo.

6.4 ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN PREVERITEV HIPOTEZ
V diplomskem delu sem si zastavila raziskovalno vprašanje, ki se glasi, katere so
spremembe, pomembne za Občino Dobrna, ki jih uvaja GDPR, v primerjavi z Direktivo
95/46/ES?
S pomočjo analize področja varstva osebnih podatkov in določb GDPR sem ugotovila, da ta
uvaja kar nekaj novih sprememb v primerjavi z DIR95. Osredotočila sem se predvsem na
zahteve, ki se nanašajo na javni sektor, kamor spadajo tudi občine. Na podlagi
ugotovljenega GDPR določa različna pravila za javni in zasebni sektor, zato se tudi proces
uskladitve poslovanja precej razlikuje. Vseeno pa je ogromno zahtev, ki se nanašajo na oba
sektorja enako, saj je poudarek predvsem na posamezniku, na katerega se nanašajo osebni
podatki in kateremu je treba zagotoviti enake pravice ne glede na to, v katerem sektorju se
obdelujejo njegovi osebni podatki. Ena glavnih razlik med zasebnim in javnim sektorjem je
ta, da so morali vsi javni organi določiti DPO, medtem ko to ne velja za vsa podjetja. V zvezi
s tem je tudi Občina Dobrna morala določiti kontaktno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Prva pomembna novost je, da je morala Občina Dobrna določiti pravno podlago za
obdelavo osebnih podatkov. Po DIR95 je vsaka država članica lahko določila pogoje, pod
katerimi je obdelava osebnih podatkov zakonita. Od zdaj naprej pa je obdelava zakonita le
in v kolikor je izpolnjen vsaj eden od pogojev, ki jih določa GPDR. Ko smo opredelili
zakonitost obdelave osebnih podatkov, pa smo morali ugotoviti še, katere osebne podatke
obdeluje Občina Dobrna. Pri tem smo si pomagali z zbirkami osebnih podatkov, ki jo je
morala občina voditi na podlagi DIR95 in ZVOP-1. V zvezi s tem sledi naslednja novost, tj.
vzpostavitev evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki je bila za Občino Dobrna
aktivnost, ki je nismo smeli izpustiti. Zelo pomembna sprememba v primerjavi z DIR95 je
izdelava podrobnejših privolitev posameznikov v obdelavo njihovih osebnih podatkov. Tako
smo izdelali povsem nova soglasja za občane Občine Dobrna, čeprav mora občina ogromno
podatkov obdelovati tudi zaradi opravljanja nalog v javnem interesu ali pa ker je obdelava
potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti. Za tak način obdelave pa privolitev
posameznika ni potrebna. Poleg navedenega smo morali prilagoditi tudi vso ostalo
dokumentacijo, ki se nanaša na področje varstva osebnih podatkov, kot so notranji akti,
politika varstva osebnih podatkov Občine Dobrna, razna pooblastila in pogodbe s
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pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov. Vse te aktivnosti so novosti GDPR, ki jih je
treba implementirati v vseh organizacijah kot tudi podjetjih.
Poleg naštetega je pomembna novost tudi prilagoditev informacijske varnostne politike do
te mere, da so IT sistemi zavarovani še bolj, kot so morali biti po DIR95. GDPR prav tako
zahteva, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, upravljalec o tem obvesti nadzorni
organ kot tudi posameznika, katerega osebni podatki so bili razkriti.
Poleg raziskovalnega vprašanja sem si zastavila še dve hipotezi, na kateri sem poskušala na
podlagi teoretičnega dela odgovoriti.
Prva hipoteza se glasi, da je prvi korak k uspešni uskladitvi poslovanja z GDPR opredelitev
ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. To hipotezo potrjujem, saj brez
ustrezne zakonske podlage nobena organizacija ali podjetje ne more nadaljevati procesa
usklajevanja sistema varstva osebnih podatkov na podlagi GDPR. Torej je treba pred
začetkom usklajevanja najprej v internem pravilniku o varstvu osebnih podatkov določiti
pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov oziroma namen, zakaj ima organizacija
pravico pridobiti in obdelovati osebne podatke posameznika. GDPR v 6. členu določa šest
pogojev, ki izpolnjujejo zakonito obdelavo. Od vsake posamezne organizacije pa je odvisno,
koliko od teh pogojev izpolnjuje. Pomembno je torej, da se v pravni podlagi navede namen
obdelave, s katerim se prilagodi uporaba pogojev in določi splošne pogoje, ki urejajo
zakonitost.
Drugo hipotezo pa le delno potrjujem, saj izvedba tehničnih in pravnoorganizacijskih
ukrepov ni povsem ključna za uspešno uskladitev poslovanja Občine Dobrna z GDPR.
Občina Dobrna sodeluje s pogodbenimi obdelovalci, ki namesto nje izvajajo tehnično
podporo na področju varstva osebnih podatkov, kar pomeni, da ji nudijo pomoč ter
popolno podporo za delovanje informacijskih sistemov. V zvezi s tem tako izvedba
tehničnih ukrepov ni ključna za uspešno uskladitev Občine Dobrna, saj je ta proces občina
v celoti prepustila zunanjim izvajalcem. Ti so zadolženi za izvedbo vseh ukrepov, ki se
nanašajo na stabilnost varnostne politike Občine Dobrna. Nasprotno pa je izvedba
pravnoorganizacijskih ukrepov ključna za uspešno uskladitev poslovanja, saj se ti ukrepi
nanašajo na vse aktivnosti povezane z vzpostavitvijo in prilagoditvijo dokumentacije na
področju varstva osebnih podatkov. V Občini Dobrna smo izvedli pravni del ukrepov, v
okviru katerih smo vzpostavili evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, prilagodili
pogodbe s pogodbenimi obdelovalci, uskladili notranje akte, sprejeli pravilnik o varstvu
osebnih podatkov, pridobili soglasja od posameznikov za obdelavo osebnih podatkov,
določili odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov ter prilagodili pooblastila
zaposlenih. Z vidika organizacijskih ukrepov smo usposobili in seznanili zaposlene s
pomenom varstva osebnih podatkov in o novih določbah GDPR. Pri sami organizacijski
strukturi in sistemizaciji delovnih mest niso bile potrebne spremembe, hrkati pa ni bilo
treba spremeniti procesov delovanja organizacije. Tako smo v Občini Dobrna uspešno
prenovili sistem varstva osebnih podatkov.
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ZAKLJUČEK

Zadnji čas je, da se vsi upravljalci in obdelovalci prilagodijo smernicam in uskladijo svoje
procese in sisteme s ciljem, da se zagotovi največja možna zaščita in preglednost obdelave
osebnih podatkov. Vzpostaviti je treba nove sisteme in procese ter zmanjšati možnost
zlorabe osebnih podatkov ali kršitev s strani tretjih oseb. Jasno mora biti določena in
opredeljena struktura odgovornosti, pravica do dostopa in uporabe osebnih podatkov.
Pomembna je tudi kakovost izobraževanja vseh zaposlenih znotraj organizacije, ki imajo
dostop do osebnih podatkov posameznikov, na katere se ti podatki nanašajo. Ključno je, da
so zaposleni seznanjeni z določbami GDPR in opravljajo svoje delo znotraj teh in notranjih
pravil na dosleden način. Prav tako je treba opredeliti odnos s pogodbenimi partnerji,
katerim upravljalci omogočajo dostop do osebnih podatkov, s posebnim poudarkom na
opredelitvi obveznosti glede varstva osebnih podatkov. Občasno je dobro izvesti tudi
politiko nadzora nad katerim koli sistemom, bodisi preko notranjih ali občasno zunanjih
strokovnjakov. Zelo pomembno je ohranjanje odprtega in iskrenega razmerja z nadzornim
organom in posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, da organizacija deluje po
njihovih zahtevah znotraj zakonskih rokov in izpolnjuje obveznost, da obvesti nadzorni
organ in posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v primeru kršitve varstva
osebnih podatkov.
S sprejetjem GDPR so se pokazale nove priložnosti za učinkovitejše varovanje osebnih
podatkov posameznikov, saj GDPR zahteva novo postavitev in optimizacijo procesa zbiranja
in obdelave. To pomeni, da morajo organizacije pred začetkom procesa usklajevanja z GDPR
določiti zakonito podlago za obdelavo osebnih podatkov in prečistiti vse zbirke, saj brez
privolitve posameznika ali pravne podlage za obdelavo, organizacije ne smejo več zbirati in
obdelovati osebnih podatkov. Na podlagi tega je vsaka organizacija primorana obdelovati
najmanjši obseg podatkov. Pozitivna stran sprejetja GDPR je tudi večja sledljivost in nadzor
nad zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni
podatki, ima v skladu z GDPR več pravic, kot jih je imel v DIR95. Določbe GDPR dajejo
posamezniku popolno kontrolo nad njegovimi osebnimi podatki, zato ima pravico do
popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora itd. Ves čas
lahko sledi, kaj se dogaja z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje organizacija in
kadarkoli lahko obdelavo njegovih osebnih podatkov prekliče. GDPR prav tako zahteva, da
mora vsaka država članica ustanoviti neodvisni nadzorni organ, ki ga je treba v primeru
kršitve varstva osebnih podatkov o tem obvestiti. Nadzorni organ prav tako nadzira
skladnost organizacij z GDPR in v primeru neskladnosti kaznuje z upravnimi globami.
Vendar pa sprejetje GDPR nima samo pozitivnih lastnosti. V Sloveniji še niso sprejeli novega
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je bil pripravljen na podlagi GDPR. Prav
zaradi tega prihaja v organizacijah kot tudi pri uporabnikih do pravne negotovosti. Z
uveljavitvijo GDPR je večina določb ZVOP-1 prenehala veljati, saj so v nasprotju z GDPR. To
pomeni, da je treba do sprejema ZVOP-2 poznati in neposredno upoštevati GDPR, ki po
hierarhiji pravnih aktov prevlada nad ZVOP-1. Pri tem pa je nastal problem, saj je uradni
slovenski prevod GDPR netočen in težko razumljiv, kar pomeni, da so skoraj vse organizacije
potrebovale strokovno pomoč pri lažjem razumevanju določb GDPR. Vendar je pri tem
nastal še dodaten izziv, saj je celotna prenova sistema varstva osebnih podatkov na podlagi
GDPR relativno kompleksna in zahteva ogromno strokovnega znanja in dobrega poznavanja
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določb GDPR. V zvezi s tem so stroški, povezani z implementacijo GDPR v poslovanje
organizacije, ogromni in nekaterim organizacijam to predstavlja prevelik zalogaj. Vendar pa
se vse organizacije zavedajo dejstva, da v primeru neskladnosti z uredbo sledijo sankcije in
si tega ne smejo privoščiti. Prav zaradi tega večina organizacij ni takoj uskladila svojega
poslovanja z GDPR, ko je ta začela veljati.
GDPR je nedvomno močno vplivala na poslovanje in delovanje Občine Dobrna, saj je bilo
treba uskladiti njihovo varovanje podatkov z novimi standardi in zahtevami. Določiti je bilo
treba zakonito podlago za varstvo osebnih podatkov, vzpostaviti evidenco dejavnosti
obdelave osebnih podatkov, prilagoditi pogodbe s pogodbenimi obdelovalci, uskladiti
notranje akte, sprejeti pravilnik o varstvu osebnih podatkov in vso drugo dokumentacijo na
tem področju, pridobiti soglasja od posameznikov za obdelavo osebnih podatkov,
prilagoditi pooblastila zaposlenih, prenoviti spletno stran in izvesti usposabljanja
zaposlenih. Po uspešni prenovi sistema varstva osebnih podatkov v Občini Dobrna se ta
zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse evidence osebnih podatkov
vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje v skladu z GDPR.
Zaposleni v Občini Dobrna se morajo zavedati, da je varstvo osebnih podatkov proces, ki se
nikoli ne zaključi, zato terja določene redne aktivnosti, kot je posodabljanje obrazcev,
preverjanje politik, implementacija novih tehnoloških rešitev, redno izobraževanje
zaposlenih, ki ravnajo z osebnimi podatki, pravočasno razmišljanje o minimizaciji podatkov
pri oblikovanju novih projektov in pomembnih sprememb v poslovnem okolju. Samo tako
bo lahko Občina Dobrna zagotovila dolgotrajno skladnost z GDPR. Torej s sprotnim
spremljanjem dogajanja in hitrim reagiranjem na aktualne spremembe na področju varstva
osebnih podatkov.
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