
 

 

 

  

Kaj prinaša Splošna uredba o 

varstvu podatkov (GDPR)? 

1. korak: ustvarite si pregled nad 

tokom osebnih podatkov in 

popišite evidence obdelave 

podatkov 2. korak: po potrebi imenujte DPO-ja 

3. korak: sprejmite tehnične in 

organizacijske ukrepe za 

zavarovanje podatkov (po 

potrebi pripravite ocene 

učinkov) 

4. korak: poskrbite za zakonito pod- 

lago za obdelavo podatkov 

(preverite veljavnost obsto-

ječih privolitev) 

5. korak: prenovite oziroma sklenite 

pogodbe z obdelovalci 

podatkov 
6. korak: sprejmite politike za 

odkrivanje in poročanje v 

primeru varnostnih inci-

dentov 7. korak: posameznikov zagotovite 

uveljavljanje njihovih pravic 

8. korak: ukrepe varstva podatkov 

redno testirajte, ocenjujete 

in vrednotite 

Skladno z načelom odgovornosti GPDR 

UPRAVLJAVCEM (ter tudi OBDELOVALCEM) nalaga širši 

obseg dolžnosti in od njih zahteva večjo proaktivnost pri 

izvajanju varnostnih politik.  

Upravljavci (v določeni meri pa tudi obdelovalci) morajo 

tako: 

- imeti ustrezno zakonito pravno podlago za obdelavo 

osebnih podatkov, 

- spoštovati načela v zvezi z obdelavo podatkov (npr. 

načelo minimizacije), 

- zagotoviti posameznikom informacije v jedrnati, 

pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v 

preprostem in razumljivem jeziku, 

- poskrbeti za vgrajeno in privzeto varstvo podatkov z 

zagotavljanjem tehničnih in organizacijskih ukrepov, 

- voditi evidence obdelav podatkov, 

- dokumentirati vse kršitve in poročati v primeru 

varnostnega incidenta Informacijskemu pooblašencu 

(najpozneje v 72 urah) in po potrebi posamezniku, 

- (po potrebi) imenovati pooblaščeno osebo za varsto 

podatkov (DPO) in pripraviti oceno učinka. 

PRIVOLITEV mora biti: 

- prostovoljna, 

- izrecna / konkretna, 

- informirana, 

- nedvoumna in dana z izjavo ali jasnim 

pritrdilnim dejanjem (aktivno ravnanje oz. opt-

in). 

Upravljavec nosi dokazno breme, zato morate 

privolitev dokumentirati. 

Preverite veljavnost obstoječih privolitev! Velika 

verjetnost je, da za obdelavo podatkov po 

25. 5. 2018 potrebujete nove privolitve. 

GDPR pravice POSAMEZNIKOV širi in 

uzakonja nove pravice, vse z namenom 

izboljšanja nadzora državljanov nad njihovimi 

osebnimi podatki. 

Posamezniki imajo naslednje pravice: 

- pravico dostopa do lastnih osebnih 

podatkov in informacij v zvezi z njimi, 

- pravico do popravka, 

- pravico do izbrisa oziroma do pozabe, 

- pravico do omejitve obdelave podatkov, 

- pravico do prenosljivosti podatkov, 

- pravico do ugovora, 

- pravice v zvezi z avtomatizirano obdelavo 

in profiliranjem. 
Seznam stvari, ki jih morate postoriti do 

25. 5. 2018: 



Pravno obvestilo: Ta dokument ne predstavlja pravnega mnenja ali nasveta in je izključno namenjen osvetlitvi določenih novosti s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga ne jamčimo za popolnost vseh 

vsebovanih informacij, ki tudi ne morejo nadomestiti konkretnega pravnega nasveta. 
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Upravljavci morajo z vsemi obdelovalci skleniti 

pisne pogodbe o obdelavi podatkov, ki po 

novem: 

- vsebujejo večji nabor obveznih klavzul, 

- urejajo dolžnost obdelovalca, da 

upravljavcu nudi pomoč pri zagotavljanju 

skladnosti z GDPR, 

- omejujejo nadaljnjo obdelavo s strani 

podizvajalcev (t.i. podpogodbena 

obdelava), 

- določajo dolžnost upravljavca za 

izvajanje nadzora in revizij. 

Pooblaščena oseba za varstvo 

osebnih podatkov (DPO): 

- je fizična ali pravna oseba, ki upravljavcu 

in/ali obdelovalcu pomaga zagotavljati 

skladnost z GDPR, 

- njene naloge so obveščanje, svetovanje, 

spremljanje skladnosti, usposabljanje osebja 

in delovanje kot kontakta točka za nadzorni 

organ in posameznike, 

- DPO je lahko notranji (v delovnem razmerju) 

ali zunanji sodelavec (potrebna je 

pogodba o sodelovanju), 

- imenovanje DPO je priporočeno, obvezno 

pa je za vse JAVNE ORGANE in tiste 

upravljavce/obdelovalce zasebnega 

sektorja, ki kot temeljno dejavnost opravljajo: 

1. dejanja obdelave, pri katerih se 

posameznike redno, sistematično ter 

obsežno spremlja; ali 

2. obsežno obdelavo posebne vrste 

podatkov ali podatkov v zvezi s 

kazenskimi obsodbami in prekrški. 

Predhodna ocena učinka v zvezi z varstvom osebnih 

podatkov (DPIA) je obvezna v primerih: 

1. sistematičnega in obsežnega vrednotenja 

osebnih vidikov v zvezi s posamezniki, ki temelji 

na avtomatizirani obdelavi, vključno z 

oblikovanjem profilov; 

2. obsežne obdelave posebnih vrst podatkov ali 

osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi 

obsodbami in prekrški; 

3. obsežnega sistematičnega spremljanja javno 

dostopnega območja. 
ZVOP-2 

V pripravi je novi Zakon o varstvu osebnih 

podatkov, ki bo dopolnil GDPR z nekaterimi 

vsebinskimi področji (npr. videonadzor), uredil 

postopkovne vidike (npr. najnižja starost za podajo 

soglasja otrok) ter definiral relacijo do drugih 

področij in pravic (npr. dostop do informacij 

javnega značaja). 

Glede na trenutni razplet je velika verjetnost, da 

ZVOP-2 ne bo sprejet pravočasno. Če se to 

zgodi, morate po 25. 5. 2018 spoštovati tako 

določbe GDPR kot tudi določbe ZVOP-1. Kjer so 

si le-te v nasprotju, predlagamo, da upoštevate 

tiste, ki so za posameznike ugodnejše. 

Sankcije in kazni 

Sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 

Pristojni nadzorni organ lahko sankcije tudi kombinira in 

poleg popravljalnih ukrepov izreče tudi denarne 

kazni. 

Sistem kazni je dvo-tirni: 

- do 10 milijonov EUR ali do 2 % letnega 

prometa (karkoli je višje) za pomembne kršitve 

- do 20 milijonov EUR ali do 4 % letnega 

prometa (karkoli je višje) za najhujše kršitve. 
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