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UREDBA (EU) 2016/679  - Sploš a ured a o varstvu podatkov   
(General Data Protection Regulation – GDPR) 

• Zakaj? 

– evropski sistem varstva osebnih podatkov (OP)  
temelji na direktivi iz leta 1995 (95/46) 

– posodo itev o  teh ološke  razvoju i   
globalizaciji podatkovnih tokov 

• Google, Facebook, cloud computing,  
i ter et stvari… 

– potre a po večji har o iza iji  
• tol ače j, poo lastil, sa k ij  

pr. Špa ija, VB  

• primer Google Street View 

– pritiski multinacionalk  

• lažji pretok podatkov 

• različ a pravila v EU državah števil a  
odstopanja nacionalnih zakonodaj) 

• manj administrativnih bremen (npr. prijava  
zbirk v 28 nacionalnih registrov) 

– več pravi  za posa ez ike 

 

 

http://www.ip-rs.si/


Reforma 

 

 

Prvi predlog Evropske komisije 2012 

– sploš a ured a za vse sektorje 

– direktiva za policijski sektor/pregon KD 

– ured a i a eposred o veljavo v državah čla i ah 

– ogro o lo ira ja, različ a stališča EK, EP i  Sveta 

Sprejem v EP 14.4.2016 

– Ured a začela veljati  d i po o javi v Urad e  listu EU – 25.5.2016 

– Razveljavlja Direktivo 95/46 

– Nje e določ e se odo orale eposred o upora ljati v vseh državah 
čla i ah v dveh letih – 25.5.2018. 

– Rok za pre os določ  direktive v a io al o zako odajo je prav tako dve 
leti. 

– sprejem izvedbenih aktov, nova izvedbena uredba v SI, morebitne 
spremembe ZVOP-1  –>  ZVOP-2? 

– Veljavno(!) besedilo uredbe: 

– http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL 

– na prosojnicah so povzetki 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL


POGLAVJE II  - NAČELA 

 

 

 

Čle   - Načela v zvezi z o delavo OP 

 

• zako itost, pravič ost i  pregled ost lawfulness, fairness and 

transparency) 

• omejitev namena (purpose limitation) 

• aj a jši o seg podatkov data minimisation) 

• toč ost accuracy) 

• omejitev shranjevanja (storage limitation) 

• celovitost in zaupnost (integrity and confidentiality),  

• razpoložljivost? 

• odgovornost (accountability) 

• odgovore  za sklad ost z te elj i i ačeli i  je to sklad ost tudi 
z ože  dokazati -> več poudarka preventnim/proaktivnim ukrepom 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 

Čle   - Odgovornost upravljavca 

 

O  upošteva ju arave, o sega, okolišči  i  a e ov o delave, pa tudi tvega j 
za pravi e i  svo ošči e posa ez ikov, ki se razlikujejo po verjet osti i  res osti, 
upravljavec izvede ustrezne teh ič e i  orga iza ijske ukrepe, da zagotovi in je 

z ože  dokazati, da obdelava poteka v skladu s to uredbo. Ti ukrepi se 

pregledajo in dopolnijo, kjer je to potrebno. 

 

Kadar je to soraz er o glede a dejav osti o delave, ukrepi vključujejo izvajanje 

ustreznih politik za varstvo podatkov s strani upravljavca. 

 

Spoštova je odo re ih kodeksov ravnanja ali izvajanje odobrenega mehanizma 

potrjevanja se lahko uporabi za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti 

upravljavca. 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 

Čle   - Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov 

 

. O  upošteva ju teh ološkega razvoja, stroškov izvajanja ter narave, obsega, 

okolišči  i  a e ov o delave ter tveganj  

 

upravljavec v času določa ja sredstev o delave kot tudi v času sa e o delave 

izvaja ustrez e teh ič e i  orga iza ijske ukrepe, kot je psevdonimizacija in 

ačelo aj a jšega o sega podatkov, ter v o delavo vključi pri er e varovalke. 

 

2. Privzeto se obdelajo samo OP, ki so potrebni za vsak poseben namen 

obdelave:  

 

• količi a zbranih OP,  

• obseg obdelave,  

• obdobje  hrambe, 

• dostopnost podatkov.  

 

3. Pridobljeni certifikat izkazuje skladnost. 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 

Čle   – Obdelovalec 

 

• Najame se lahko le obdelovalce, ki zagotovijo zadostna jamstva za izvedbo 

ustrez ih teh ič ih i  orga iza ijskih ukrepov za var ost OP. 

• Obdelovalec ne zaposli drugega obdelovalca brez predhodnega posebnega 

ali sploš ega pis ega dovolje ja upravljav a.  

• Po ud iki gostova ja, o lač ih i  drugih IT storitev, raču ovodskio 
servisi, kli i e tri… 

• V pri eru sploš ega pis ega dovolje ja obdelovalec upravljavca obvesti o 

vseh nameravanih spremembah glede zaposlitve dodatnih obdelovalcev ali 

jihove za e jave, s či er se upravljav u o ogoči, da asprotuje te  
spremembam. 
 

• Več zahtev za pogod e z zu a ji i izvajal i:  
• obveznosti obdelovalca do upravljavca,  

• vsebina in trajanje obdelave,  

• narava in namen obdelave,  

• vrsta OP,  

• kategorije posameznikov ter  

• obveznosti in pravice upravljavca.  

 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 

Čle  0 - Evidenca dejavnosti obdelave „katalogi“  

 

Upravljavci, obdelovalci in njihov predstavniki, kadar  obstajajo, vodijo evidenco 

vseh vrst dejavnosti obdelave. 

 

Evidenca predstavlja opis zbirk, ki jih vodijo (vsebino zbirk, namene, pravne 

podlage, var ost e postopke… .  
 

Register zbirk (prijava zbirk) osebnih podatkov pri nadzornih organih se ukinja, 

katalogi pa ostajajo! 

 

• Evidence so v pisni, vključ o v elektro ski o liki. 
• Nadzorni organ ima na zahtevo dostop do evidenc.  

• Izjema: zaposluje manj kot 250 oseb, raze  če visoka tvega ja, pose e vrste 
podatkov. 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 

Čle   - Varnost obdelave 

 

1. Ob upošteva ju aj ovejšega teh ološkega 
razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, 

okolišči  i  a e ov o delave, pa tudi tveganj za 

pravi e i  svo ošči e posa ez ikov, ki se 
razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec in  

obdelovalec z izvajanjem ustreznih teh ič ih in 

organizacijskih ukrepov zagotovita ustrezno raven 

varnosti glede na tveganje, vključ o ed drugi  z 
naslednjimi ukrepi, kot je ustrezno: 

 
(a) psevdonimizacijo in šifrira je  OP; 

(b) z ož ostjo zagotoviti stal o zaupnost, celovitost, dostopnost in 

odpornost (*resilience) sistemov in storitev za obdelavo; 

(c) z ož ostjo pravočas o povr iti razpoložljivost in dostop do OP v primeru 

fizič ega ali teh ič ega i ide ta; 
(d) postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vred ote ja uči kovitosti 

teh ič ih i  orga iza ijskih ukrepov za zagotavlja je var osti o delave. 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 
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Čle   - Varnost obdelave 

 

. Pri določa ju ustrez e rav i var osti se upoštevajo zlasti tveganja, ki jih pomeni 

obdelava, zlasti zaradi nenamernega ali ezako itega u iče ja, izgu e, 
spre e e, epoo lašče ega razkritja ali dostopa do OP, ki so poslani, shranjeni 

ali kako drugače obdelani. 

 

. Spoštova je odo re ega kodeksa ravnanja ali izvajanje odobrenega 

mehanizma potrjevanja se lahko uporabi za dokazovanje izpolnjevanja zahtev 

glede varnosti. 

 

4. Upravljavec in obdelovalec zagotovita, da katera koli fizič a ose a, ki ukrepa 

pod vodstvom upravljavca ali obdelovalca, ki ima dostop do OP, slednjih ne sme 

obdelati brez navodil upravljavca, raze  če to od je zahteva pravo U ije ali pravo 
države čla i e. 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 
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Čle   - Urad o o vestilo adzor e u orga u o kršitvi varstva OP 

 

. V pri eru kršitve varstva OP upravljave  rez epotre ega odlaša ja, po 
ož osti pa najpozneje v 72 urah po sez a itvi s kršitvijo, o njej uradno obvesti 

pristojni nadzorni organ, raze  če i verjet o, da i ile s kršitvijo varstva OP 
ogrože e pravi e i  svo ošči e posa ez ikov. Kadar urad o o vestilo ni podano v 

 urah, se u priloži aved o razlogov za zamudo. 

2.  Obdelovalec po sez a itvi s kršitvijo varstva OP rez epotre ega odlaša ja 
uradno obvesti upravljavca.  

3. Uradno obvestilo vsebuje vsaj: 

a) opis vrste kršitve varstva OP, po ož osti tudi kategorije in 

pri liž oštevilo zadev ih posa ez ikov, ter vrste i  pri liž o število 

zadevnih evidenc OP; 

b) sporočilo o i e u i  ko takt ih podatkih poo lašče e ose e za varstvo 
podatkov ali druge točke, pri kateri je ogoče prido iti več i for a ij; 

c) opis verjetnih posledic kršitve varstva OP; 
d) opis ukrepov, ki jih upravljavec sprejme ali katerih sprejetje predlaga za 

o rav ava je kršitve varstva OP, pa tudi ukrepov za u lažitev ore it ih 
škodljivih uči kov kršitve, če je to ustrez o. 
 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 
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Čle   - Urad o o vestilo adzor e u orga u o kršitvi varstva OP 

 

4. Kadar in kolikor informacij i ogoče zagotoviti istočas o, se informacije lahko  

zagotovijo postopo a rez epotre ega dodat ega odlaša ja.  

 

5. Upravljavec doku e tira vsako kršitev varstva OP, vključ o z dejstvi v zvezi s 

kršitvijo varstva OP, je e uči ke in sprejete popravne ukrepe. Ta 

dokumentacija adzor e u orga u o ogoči, da preveri sklad ost s te  
čle o . 

 

V določe ih, huduh pri erh potre o o vestizti tudi posa ez ike čle  . 
 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 
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Čle   - Sporočilo posamezniku o kršitvi varstva OP 

 

. Kadar je verjet o, da kršitev varstva OP povzroči veliko tveganje za pravice in 

svo ošči e posa ez ikov, upravljave  rez epotre ega odlaša ja sporoči 
posamezniku, da je prišlo do kršitve varstva OP. 

.  V sporočilo posa ez iku je v jasnem in preprostem jeziku opisana vrsta kršitve 
varstva OP ter so vsebovane vsaj i for a ije i  priporočila (po 33(3) (b), (c) in (d). 

 

. Sporočilo posa ez iku i potre o, če je izpolnjen kateri koli izmed naslednjih 

pogojev: 

a) upravljavec je izvedel ustrez e teh ič e i  orga iza ijske zaščit e ukrepe in 

so ili ti ukrepi upora lje i za OP, v zvezi s kateri i je ila storje a kršitev 
varstva, zlasti ukrepe, na podlagi katerih postanejo OP nerazumljivi vsem, ki 

iso poo lašče i za dostop do jih, kot je šifrira je; 

b) upravljavec je sprejel naknadne ukrepe za zagotovitev, da se veliko tveganje 

za pravi e i  svo ošči e posa ez ikov, verjet o e o več udeja jilo; 

c) to bi zahtevalo nesorazmeren napor. V takš e  pri eru se a esto tega 
objavi jav o sporočilo ali izvede podoben ukrep, s katerim so posamezniki 

e ako uči kovito o vešče i. 
 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 
Čle   - I e ova je poo lašče e ose e za varstvo podatkov (DPO) 

 

Upravljavec in obdelovalec imenujeta DPO vedno, kadar: 

a) jav i orga  ali telo, raze  sodišč, kadar delujejo kot sodni organ; 

b) temeljne dejavnosti zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba zaradi 

njihove narave, obsega in/ali namenov posameznike redno in 

siste atič o o sež o spre ljati, ali  

c) temeljne dejavnosti upravljavca ali obdelovalca zajemajo o sež o 
obdelavo posebnih vrst podatkov i  OP v zvezi s KDi  prekrški. 
 

DPO:  

• se imenuje na podlagi poklicnih odlik in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji 

i  praksi a področju varstva podatkov ter z ož osti za izpol jeva je alog. 
• je lahko čla  ose ja upravljavca ali obdelovalca ali pa naloge opravlja na 

podlagi pogodbe o storitvah. 

• upravljavec ali obdelovalec objavi kontaktne podatke DPO i  jih sporoči 
nadzornemu organu. 

 

 

 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 
Čle  /  - Položaj i  aloge poo lašče e ose e za varstvo podatkov 
 

Položaj: 
• ustrez o i  pravočas o vključe  v vse zadeve v zvezi z varstvom OP, 

• ima sredstva, dostop do OP in dejanj obdelave, ter ohranjanje znanja, 

• pri opravljanju teh nalog ne prejema nobenih navodil, 

• e s e iti razreše a ali kaznovana zaradi opravljanja svojih nalog, 

• poroča eposred o ajvišji uprav i rav i upravljavca ali obdelovalca, 

• pri opravljanju svojih nalog zavezana varovati skrivnost ali zaupnost, 

• lahko opravlja druge aloge i  dolž osti če i nasprotja interesov). 

 

Naloge DPO : 
 

• o vešča je upravljavca in zaposlenih ter svetovanje o njihovih obveznostih po 

uredbi in predpisih o VOP; 

• spremljanje skladnosti z uredbo, drugimi predpisi VOP, politikami upravljavca 

ali obdelovalca,  

• svetovanje glede o e e uči ka v zvezi z varstvo  OP i  spre lja je izvaja ja; 
• sodelovanje z nadzornim organom. 

 

 



POGLAVJE IV - UPRAVLJAVEC IN OBDELOVALEC 

Čle   – Potrjevanje (certification) 

 

• Uredba spodbuja vzpostavitev mehanizmov potrjevanja ter pečatov in 

oz ač  za varstvo podatkov za dokazovanje skladnosti z uredbo.  

 

• Potrjevanje je prostovoljno in po preglednem postopku. 

 

• Potrdilo:  

• e z a jšuje odgovor osti upravljav a ali obdelovalca. 

• Izdajo organi za potrjevanje iz čle a 43 ali pristojni  

nadzorni organ, in sicer na podlagi meril, ki jih odobri ta  

pristojni nadzorni organ ali odbor.  

• se izda za ajveč tri leta in  

• se pod e aki i pogoji lahko podaljša/prekliče.. 
 

• Poleg nadzornega organa lahko potrdilo izda i  podaljša strokove  i  
neodvisen organ za potrjevanje (pooblastilo/akreditacija s strani IP in/ali 

Slovenske akreditacije, pet let). 

 



POGLAVJE VIII - PRAVNA SREDSTVA, 

ODGOVORNOST IN KAZNI 
Čle   - Sploš i pogoji za aložitev uprav ih glo  

 

Upravne globe so uči kovite, soraz er e i  odvračil e.  

 

Upošteva se: 
a) arava, teža i  traja je kršitve, število posa ez ikov, rave  škode, ki so jo utrpeli;  

b) ali je kršitev namerna ali posledica malomarnosti; 

c) vsi ukrepi, ki jih je sprejel upravljavec ali obdelovalec, da i u lažil škodo,  
d) stopnja odgovornosti upravljavca ali obdelovalca, pri če er se upoštevajo teh ič i i  

orga iza ijski ukrepi, ki jih je sprejel v skladu s čle o a  i  ; 
e) vse zadevne predhod e kršitve upravljavca ali obdelovalca; 

f) stopnja sodelovanja z nadzornim organom pri odpravlja ju kršitve i  lažitvi 
ore it ih škodljivih uči kov kršitve; 

g) vrste osebnih podatkov, ki jih zadeva kršitev, 
h) kako je adzor i orga  izvedel za kršitev,; 

i) če so ili ukrepi že prej odreje i zoper zadevnega upravljavca ali obdelovalca v zvezi z 

enako vsebino, skladnost s temi ukrepi; 

j) upošteva je odo re ih kodeksov rav a ja ali odobrenih mehanizmov potrjevanja, in  

k) morebitni drugi oteževal i ali olajševal i dejav iki pr.  prido lje e fi a č e koristi. 



POGLAVJE VIII - PRAVNA SREDSTVA, 

ODGOVORNOST IN KAZNI 
Čle   - Sploš i pogoji za aložitev uprav ih glo  

 

Upravne globe v znesku do 10 000 000 EUR ali v pri eru druž e v z esku do 2% 

skupnega svetovnega letnega prometa v pretekle  proraču ske  letu, odvis o 
od tega, kateri z esek je višji: 
 

a) o vez osti upravljav a i  o deloval a v skladu s čle i , , , , , , , , 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 in 43; 

b) o vez osti orga a za potrjeva je v skladu s čle o a  i  ; 
c) o vez osti orga a za spre lja je v skladu s čle o  . 

Upravne globe v znesku do 20 000 000 EUR ali v pri eru druž e v z esku do 4% 

skupnega svetovnega letnega prometa v pretekle  proraču ske  letu, odvis o 
od tega, kateri z esek je višji: 

a) os ov a ačela o delave, vključ o s pogoji za privolitev, v skladu s čle i , ,  i  
9; 

b) pravi e posa ez ika, a katerega se a ašajo podatki, v skladu s čle i  do ; 
c) pre osi ose ih podatkov preje iku v tretji državi ali ed arod i orga iza iji, v 

skladu s čle i  do ; 
 



KLJUČNE TOČKE GDPR PRIPRAVLJENOSTI 

1. PREVERITE VELJAVNOST OBSTOJEČIH PRIVOLITEV 

2. PREVERITE NAČIN PRIDOBIVANJA PRIVOLITVE V BODOČE 

3. PRILAGODITE POGODBE S POGODBENIMI OBDELOVALCI 

4. PREVERITE IN PRILAGODITE KATALOGE – EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE 

(OBDELOVALCI!) 

5. PREGLEJTE POSTOPKE ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA 

(SEZNANITEV, UGOVOR, OMEJITEV, IZBRIS, PRENOSLJIVOST) 

6. PRIPRAVITE SE NA IZVAJANJE NAČELA ODGOVORNOSTI 
a) PREVERITE, ALI BOSTE MORALI IZVAJATI OCENE UČINKA 

b) PREVERITE, ALI BOSTE MORALI IMENOVATI DPO 

c) RAZMISILTE, KAKO BOSTE UPOŠTEVALI NAČELO VGRAJENEGA IN 
PRIVZETEGA VARSTVA PODATKOV 

7. PREGLEJTE IN PRILAGODITE VARNOSTNE POLITIKE IN NJIHOVO IZVAJANJE 

8. PRIPRAVITE POSTOPEK POROČANJA IN UPRAVLJANJA KRŠITEV VARNOSTI 
9. DOLOČITE, KDO BO POROČAL V PRIMERU VARNOSTNEGA INCIDENTA 

10. OCENITE INTERES GLEDE CERTIFICIRANJA 



Hvala za pozornost! 

 

Spremljate GDPR novosti na:  

 

https://www.ip-rs.si/ 

e ja, letaki, s er i e…  

 

 

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov

