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Splošno

UVOD
Ali društvo sme seznam svojih članov posredovati občini za sofinaciranje njihovega programa na razpisu? 
Ali mora pridobiti privolitev članov? Kaj pa če želi društvo javnost obvestiti o svojem delu – kako zbere 
kontakte zainteresiranih posameznikov? Ali sme za podatke zaprositi občino ali drugega upravljavca? 
Ali sme objaviti podatke svojih članov na spletu, v almanahu ali zborniku? Navedena in mnoga druga 
vprašanja se zastavljajo mnogim, ki delujejo v najrazličnejših društvih v Sloveniji. V pričujočih smernicah 
je Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) združil vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 
v društvih, jih razvrstil in nanje poskusil odgovoriti kar se da jasno in jedrnato.

Strožji režim velja za t.i. posebne vrste 
osebnih podatkov. 

Posebne vrste osebnih podatki so podatki, ki kažejo 
na rasno ali etnično poreklo posamzenika, razkrivajo 
njegovo politično mnenje ali versko ali filozofsko 
prepričanje, podatki v zvezi z zdravjem, podatki v zvezi 
s posameznikovim spolnim življenjem, itd. Njihova 
obdelava je praviloma prepovedana oziroma dopustna 
zgolj izjemoma, pod pogoji iz drugega odstavka člena 
9 Splošne uredbe.

Najpogostejše pravne podlage pri društvih

Glede najpogostejših pravnih podlag za obdelave 
osebnih podatkov v društvih, se je IP opredelil v 
mnenju št. 0712-1/2018/622, z dne 14.03.2018 v katerem 
ugotavlja, da je obdelava osebnih podatkov ČLANOV 
v društvih praviloma potrebna bodisi:

 ◉ za izvajanje pogodbe (včlanitev v društvo 
IP razume kot sklenitev pogodbe) skladno 
z določbo 6(1)(b) Splošne uredbe

 ◉ bodisi za izvrševanje zakonitih interesov 
pod pogoji iz 6(1)(f) Splošne uredbe.

(več v nadaljevanju).

ZAKONITOST 

Pravne podlage
Načelo zakonitosti kot temeljno načelo varstva osebnih 
podatkov zahteva, da se osebni podatki obdelujejo na 
ustrezni pravni podlagi. Pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov določa člen 6(1) Splošne uredbe o 
varstvu podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba).1 

Pravne podlage za obdelavo osebnih 
podatkov so:

a.) privolitev posameznika,2

b.) izvajanje pogodbe, aktivnosti pred sklenitvijo 
pogodbe, 

c.) izvajanje zakonske obveznosti,

d.) zaščita življenjskih interesov,

e.) izvajanje javne oblasti ali naloge v javnem 
interesu,

f.) zakoniti interesi.

1  UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov)

2  Več informacij: spletna stran IP o privolitvi.

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/
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Obdelava, ki je potrebna za izvajanje pogodbe 
(člen 6(1)(b) Splošne uredbe)
Obdelava osebnih podatkov ČLANOV bo praviloma potrebna za izvajanje 
pogodbe, za namene za katere je društvo ustanovljeno oziroma dejavnosti, 
ki so s tem namenom neposredno povezane. Pomembno je, da so te dejavnosti 
opredeljene v aktih društva in da gre za takšne dejavnosti, brez katerih društvo 
ne bi moglo delovati.

Primeri: obračunavanje članarine; hramba pristopnih izjav in vodenje seznama članov; 
organizacija dela organov društva (vabljenje na seje, pisanje zapisnikov sej, vodenje seznama 
članov prisotnih na sejah – pod pogoji, ki jih določa ustanovni ali drug ustrezen akt) ipd.

Obdelava, ki je potrebna za izvrševanje 
zakonitih interesov (člen 6(1)(f) Splošne 
uredbe)
Obdelava osebnih podatkov ČLANOV bo lahko potrebna za izvrševanje zakonitih interesov 
društva zlasti, ko bo šlo za dejavnosti, za katere ni podana pravna podlaga skladno s 6(1)(b) 
Splošne uredbe (t.j. izvajanje pogodbe) in kjer ni ustrezno, da bi društvo za ta namen zbiralo 
osebne privolitve svojih članov. 

Primeri: posredovanje osebnih podatkov društva izdajatelju razpisa (npr. občini) za namen 
izkazovanja upravičenosti do sredstev; posredovanje osebnih podatkov članov zvezi društev, ko 
je to ustrezno glede na razmerja določena z akti, ki veljajo za člane; objava osebnih podatkov 
članov v zborniku, publikacijah društva, na zapisnikih, ko so za to izpolnjeni pogoji (glej 
natančnejše primere v poglavju Vprašanja iz prakse). 

Društvo ki ugotovi, da je ta pravna podlaga po določbi 6(1)(f) Splošne uredbe ustrezna v 
konkretnem primeru, mora predhodno preveriti, če so zares izpolnjeni vsi pogoji za skladno 
obdelavo osebnih podatkov na tej podlagi. Podlaga po členu 6(1)(f) Splošne uredbe zahteva 
izvedbo predhodnega testa tehtanja.

Pri tem testu je zelo pomembno, da upravljavec upošteva načelo najmanjšega obsega 
podatkov. To v praksi na primer pomeni, da društvo za posamezne vrste osebnih podatkov 
oceni, ali so zares nujno potrebne za izkazovanje upravičenosti glede na razpisne pogoje in 
merila. 

Test tehtnaja je sestavljen iz treh delov:

 ◉ I. test dopustnosti namenov (da so nameni, 
za katere si prizadeva upravljavec ali tretja 
oseba, dopustni oz. zakoniti);

 ◉ II. test primernosti in nujnosti (da se z 
obdelavo doseže cilj in da je ta obdelava 
nujna za dosego tega cilja, tako da se spoštuje 
načelo najmanjšega obsega podatkov);

 ◉ III. test sorazmernosti posega v pravice 
in svoboščine posameznikov (da obstaja 
ravnotežje med zakonitim interesom (npr. 
interes društva, da se prijavi na občinski 
razpis) in pravicami in svoboščinami 
posameznikov (upravičeno pričakovanje 
posameznikov, da bodo zbrani samo za to 
potrebni podatki ter da bodo uporabljeni 
zakonito). 
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PRIVOLITEV 

SPREJMIZAVRNI

Za zakonito obdelavo na podlagi 6(1)(f) je 
treba posameznike obvestiti o pravici do 
ugovora

Za utrditev pravne podlage po členu 6(1)(f) je tudi ključno, 
da lahko posamezniki, na katere se osebni podatki 
nanašajo, pričakujejo to obdelavo osebnih podatkov 
oziroma, da je za posameznike obdelava osebnih 
podatkov predvidljiva. Upravljavec bo predvidljivost 
oziroma upravičeno pričakovanje izkazoval z ustreznimi 
opredelitvami v aktih društva, obvestilih poslanih 
posameznikom itd. Pri tem morajo biti posamezniki 
nujno ločeno obveščeni tudi o pravici do ugovora po 
členu 21 Splošne uredbe v zvezi z obdelavo njihovih 
osebnih podatkov. Z vložitvijo ugovora posameznik 
obdelavi nasprotuje, kar pomeni, da mora društvo z 
obdelavo prenehati, razen če obstajajo nujni legitimni 
razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, 
pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje 
ali obrambo pravnih zahtevkov. Če društvo te razloge 
lahko dokaže, lahko ugovor zavrne in obdelavo kljub 
temu izvede. 

Primer: v aktih društva je predvidena objava zapisnika 
organa društva na oglasni deski društva, vključno z 
osebnimi podatki prisotnih članov. Tej objavi na seji 
na zapisniku navedeni člani nasprotujejo tako, da 
uveljavljajo svojo pravico do ugovora po členu 21 
Splošne uredbe. Društvo do pravnomočne odločitve o 
ugovoru (do končanja vseh postopkov, tudi morebitnih 
pritožbenih postopkov), objavi le anonimiziran zapisnik.

Privolitev
Osebne podatke lahko društvo v določenih primerih 
zbira in obdeluje tudi na podlagi osebne privolitve 
posameznikov, na katere se osebni podati nanašajo 
(določba 6(1)(a) Splošne uredbe).

Privolitve bo društvo v praksi zbiralo, ko bodo tveganja 
za pravice in svoboščine večja – npr. za obdelavo 
osebnih podatkov otrok, pri katerih je tveganje za 
neupravičen poseg v njihovo zasebnost že privzeto 
večji, zato je za obdelavo osebnih podatkov otrok 
praviloma treba zagotoviti veljavno privolitev. Privolitev 
lahko samostojno poda mladoletnik starejši od 15 let, 
za osebe mlajše od 15 let pa njihovi starši ali zakoniti 
zastopniki. Če gre za obdelave osebnih podatkov, ki bi 
lahko vplivale na otroke po polnoletnosti, se zahteva 
dovoljenje staršev. Velja dodati, da če so člani društva 
otroci, ki so v društvo veljavno včlanjeni, se njihovi 
osebni podatki lahko uporabljajo v nujnem obsegu za 
izvajanje dejavnosti društva na podlagi določb 6(1)(b) 
in (f). Zlasti pri obdelavi na podlagi točke (f) pa je treba 
biti posebej previden, saj je prag za prekomeren poseg 
v pravice in svoboščine otrok nižji in je zato ta pravna 
podlaga bolj tvegana za upravljavca (več v nadaljevanju).

Tveganje je večje tudi, ko gre za javno objavo na 
svetovnem spletu, še zlasti na socialnih omrežjih. 
V navedenih primerih lahko do osebnih podatkov 
dostopa praktično kdorkoli od kjerkoli, osebni podatki 
so izpostavljeni avtomatizirani obdelavi upravljavcev 
iz tretjih držav (npr. spletni iskalniki), ki omogočajo 
ustvarjanje novih zbirk, povezovanje informacij iz 
različnih virov, ipd. Pri objavi na socialnih omrežjih 
praviloma pride tudi do prenosa osebnih podatkov 
v tretje države, omogočene pa so še dodatne 
funkcionalnosti, ki omogočajo označevanje oseb na 
fotografijah, povezovanje osebe z njenim morebitnim 
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profilom na socialnem omrežju, ipd. Pri objavi na spletu je torej tveganje za poseg v pravice 
in svoboščine posameznikov v smislu pravne podlage po določbi 6(1)(f) znatno večji, zato za 
spletne objave, ko dostop do podatkov ni omejen, IP priporoča zbiranje osebnih privolitev.  

Privolitev bo pogosto prišla v poštev tudi za obdelavo osebnih podatkov tretjih oseb, ki niso 
podvrženi pravilom delovanja društva in zato obdelav njihovih osebnih podatkov upravičeno 
ne pričakujejo (posledično je težje izpolniti pogoje za obdelavo osebnih podatkov na podlagi 
določbi 6(1)(f) Splošne uredbe), privolitev pa posamezniku nudi tudi več nadzora glede 
obdelave njihovih osebnih podatkov.

Več o privolitvi: 

 Î Spletna stran IP: Privolitev

Izvajanje javne službe in javnih pooblastil
Nekatere organizacije, ki so pravno organizirane kot društva po Zakonu o društvih (Uradni 
list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZDru-1), so 
izvajalci javnih služb oziroma nosilci javnih pooblastil (npr. lovske družine, panožne športne 
zveze, planinske zveze itd.). Ko tovrstne organizacije za izvajanje svojih javnih nalog obdelujejo 
osebne podatke, so v tem delu podvržene posebnemu režimu varstva osebnih podatkov, 
ki velja za javni sektor. Za izvajanje tovrstnih obdelav je skladno s pravili varstva osebnih 
podatkov treba iskati pravno podlago v področni zakonodaji. 

Treba je opozoriti na pravico do ugovora

Kadar obdelava poteka na podlagi določbe 6(1)(e) 
Splošne uredbe, mora upravljavec posameznike 
posebej opozoriti na pravico do ugovora po členu 21 
Splošne uredbe. 

V zvezi z drugimi obdelavami osebnih podatkov, ki 
jih izvaja društvo izven okvira svoje javne službe ali 
javnega pooblastila (npr. za lastno delovanje), veljajo 
vse prej navedene pravne podlage, vključno s pravno 
podlago po določbi 6(1)(f) Splošne uredbe, ki se sicer ne 
uporablja za obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajajo 
»javni organi pri izvajanju njihovih nalog«.

Primer: Lovske družine trajnostno gospodarijo z 
divjadjo v loviščih in to pravico izvajajo v obliki koncesije 
kot javno službo. Njihove naloge so posebej predpisane 
z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 
in 97/20 – popr.), kar pomeni, da izvajajo naloge v 
javnem interesu. Obdelava osebnih podatkov v zvezi 
z izvajanjem javne službe bo tako potekala na podlagi 
določbe 6(1)(e) Splošne uredbe - kolikor bo ta potrebna 
(oziroma nujna) za opravljanje naloge v javnem interesu. 
Ko pa lovske družine obdelujejo osebne podatke za 
dejavnosti, ki ne sodijo v izvajanje njihovih javnih nalog 
(npr. obračunavanje članarine, ipd.), osebne podatke 
obdelujejo pod pogoji, kot veljajo za druge upravljavce 
osebnih podatkov (zlasti na podlagi točk (b) ali (f) 
odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe).

Če področna zakonodaja izrecno opredeljuje 
namen(e) obdelave osebnih podatkov in osebne 
podatke, ki naj se obdelujejo, se bo kot pravna 
podlaga štela ta zakonska določba skladno z 
določbo 6(1)(c) Splošne uredbe.

 ◉ 6(1)(c) Splošne uredbe: Obdelava je potrebna za 
izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca.

Če iz področne zakonodaje ne izhaja izrecna 
zakonska določba, ki bi opredeljevala namen 
in osebne podatke, je treba ugotoviti, ali je 
predvidena obdelava osebnih podatkov zares 
nujno potrebna za izvajanje javne službe ali 
javnega pooblastila, glede na zakonski okvir za 
izvajanje omenjene javne pristojnosti oziroma 
naloge. V tem primeru bo podlago treba iskati 
v določbi 6(1)(e) Splošne uredbe in pod pogoji 
iz četrtega odstavka 9. člena ZVOP-1 (kjer je 
ustrezno).  

 ◉ 6(1)(e) Splošne uredbe: Obdelava je potrebna za 
opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju 
javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

 ◉ Četrti odstavek 9. člena ZVOP-1: Obdelava je 
nujna za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali 
obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne 
poseže v upravičen interes posameznika, na katerega 
se osebni podatki nanašajo.

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/
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Obdelava osebnih podatkov 
mladoletnih
Glede obdelave osebnih podatkov mladoletnih članov 
velja podobno kot glede obdelave podatkov polnoletnih 
članov. Če gre za obdelavo osebnih podatkov, ki je 
nujno potrebna za izvajanje dejavnosti društva, ki jih 
opredeljujejo tudi pravila delovanja društva, obdelava 
načeloma poteka na podlagi točke (b) člena 6(1) Splošne 
uredbe o varstvu podatkov. V tem primeru privolitev 
ni potrebna.  

Pri obdelavi osebnih podatkov otrok na podlagi 
zakonitih interesov (določba 6(1)(f) Splošne uredbe), 
pa je treba še upoštevati, da je poseg v njihove pravice 
in svoboščine privzeto večji in zato je treba bolj paziti 
pri uporabi te pravne podlage. Določba 6(1)(f) Splošne 
uredbe pravi, da je obdelava osebnih podatkov 
dopustna, »če je potrebna zaradi zakonitih interesov, 
za katere si prizadeva upravljavec 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«. 

Predpogoj za zakonito obdelavo osebnih podatkov 
mladoletnih članov na podlagi 6(1)(b) ali (f) Splošne 
uredbe je tudi, da je v društvo mladoletni član veljavno 
včlanjen. Zakon o društvih (ZDru-1) v drugem odstavku 
11. člena določa, če se v društvo včlani mladoletna 
oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, 
ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo 
njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do 
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik 
pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 
Po 15 letu starosti velja posameznik za poslovno 
sposobnega razen za posle, ki lahko vplivajo nanj po 
polnoletnosti (za te primere mora pridobiti dovoljenje 
staršev). Če je mladoletna oseba včlanjena v društvo 
v skladu z zakonskimi pogoji, se za obdelavo njenih 
osebnih podatkov uporabljajo prej navedena pravila.

Dodati še velja, da če društvo obdeluje osebne podatke 
mladoletnih, ki niso njihovi člani oziroma društvo z 
njimi nima sklenjene pogodbe, potem bo društvo za 
obdelavo praviloma potrebovalo veljavno privolitev. 

 Î Obdelava OP članov društva, št. 0712-1/2019/634 z 
dne 18.03.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=388
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=388
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PREGLEDNOST
Upravljavci osebnih podatkov (tudi društva) morajo zagotoviti pregledno obdelavo osebnih 
podatkov. Slednje zlasti pomeni, da mora društvo kot upravljavec poskrbeti, da so posamezniki 
seznanjeni s bistvenimi vidiki obdelave osebnih podatkov. Informacije glede varstva osebnih 
podatkov morajo biti podane jasno in razumljivo (člen 12 Splošne uredbe). 

V praksi se informacije posameznikom sporočajo na primer:

• na obrazcih, kjer se zbira osebne podatke (pristopna/včlanitvena izjava, izjava o privolitvi 
ipd.), 

• na spletnih straneh v izjavi o zasebnosti, 

• obvestilnih tablah na mestu, kjer se upravljavci srečujejo s posamezniki (npr. sprejemne 
pisarne, stojnice ipd.), 

• ob prvem stiku s posameznikom (npr. elektronsko sporočilo), če podatkov upravljavec ni 
zbral od posameznika.

Splošna uredba v členu 13 in 14 našteva informacije, ki 
jih mora upravljavec sporočiti posamezniku:

Upravljavec pridobi osebne 
podatke od posameznika (člen 
13 Splošne uredbe)
Če društvo osebne podatke pridobi od samega 
posameznika (torej ne na primer iz javne evidence ali od 
drugega upravljavca), mu mora ob pridobitvi sporočiti 
določene informacije v zvezi z obdelavo osebnih 
podatkov. To velja ne glede na pravno podlago, po 
kateri podatke zbira. Informacije mora tako zagotoviti 
na primer ob včlanitvi v društvo, pri zbiranju privolitev, 
pred posredovanjem osebnih podatkov tretjim osebam 
ipd. 

Poseben poudarek je tudi na načinu posredovanja 
informacij – te morajo biti posameznikom zagotovljene 
jasno, jedrnato in razumljivo. Informacije morajo 
biti lahko berljive in kjer je potrebno strukturirane 
(razčlenjene). Informacije morajo biti prilagojene glede 
na specifične ciljne publike tako glede strokovnosti 
jezika (npr. starejši, mladi), kot tudi na način podajanja 
informacij glede na specifične okoliščine (npr. v brajici, 
če so informacije namenjene slepim in slabovidnim).

Po vsebini pa mora društvo posameznikom, na katere 
se nanašajo osebni podatki, sporočiti naslednje 
informacije:

a.) identiteto in kontaktne podatke upravljavca in 
njegovega predstavnika, kadar ta obstaja;

b.) kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo 
podatkov, kadar ta obstaja;

c.) namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, 
kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo;

d.) kadar obdelava temelji na točki (f) člena 6(1), 
zakonite interese, za uveljavljanje katerih si 
prizadeva upravljavec ali tretja oseba;

e.) uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih 
podatkov, če obstajajo;

f.) kadar je ustrezno, dejstvo, da upravljavec 
namerava prenesti osebne podatke v tretjo 
državo ali mednarodno organizacijo, ter obstoj 
ali neobstoj sklepa Komisije o ustreznosti ali v 
primeru prenosov iz člena 46 ali 47 ali drugega 
pododstavka člena 49(1) sklic na ustrezne 
ali primerne zaščitne ukrepe in sredstva za 
pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo.
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Vzorec:

 Î Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (člen 13 Splošne uredbe)

Poleg prej naštetih informacij, mora društvo zagotoviti 
še dodatne informacije, če je to potrebno za zagotovitev 
poštene in pregledne obdelave, in sicer:

a.) obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni 
mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega 
obdobja;

b.) obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo 
dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 
osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s 
posameznikom, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 
pravice do prenosljivosti podatkov;

c.) kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali 
točki (a) člena 9(2), obstoj pravice, da se lahko 
privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo 
na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na 
podlagi privolitve izvajala do njenega preklica;

d.) pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu;

e.) ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska 
ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki 
je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne 
so morebitne posledice, če se taki podatki ne 
zagotovijo, in

f.) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, 
vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in 
(4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije 
o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 
posledice take obdelave za posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar namerava društvo nadalje obdelovati osebne 
podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili 
osebni podatki zbrani, posamezniku, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, pred tako nadaljnjo obdelavo 
podatkov zagotovi informacije o tem drugem namenu 
in vse nadaljnje relevantne informacije.

Kadar se podatke zbira neposredno od posameznika, 
informacij ni treba posredovati LE v primeru, ko 
posameznik informacije že ima.

Upravljavec osebnih podatkov 
NE pridobi od posameznika 
(člen 14 Splošne uredbe): 

Kadar upravljavci osebnih podatkov ne pridobijo 
od posameznika, morajo posamezniku poleg 
informacij, ki se zahtevajo v primeru, ko 
podatke pridobi od posameznika, zagotoviti TUDI 
informacije:

• o vrstah osebnih podatkov in

• od kje izvirajo osebni podatki in po potrebi, ali 
izvirajo iz javno dostopnih virov.

Ker se osebnih podatkov ne zbira neposredno 
od posameznika po logiki situacije ne pride 
do neposrednega stika med upravljavcem in 
posameznikom, zato upravljavec ne more sporočiti 

informacij v trenutku, ko podatke zbere. Glede na to 
Splošna uredba predpisuje tudi, KDAJ mora upravljavec 
zagotoviti informacije.

KDAJ mora upravljavec zagotoviti 
informacije:

• v razumnem roku po prejemu osebnih podatkov, 
vendar najpozneje v enem mesecu, pri čemer 
se upoštevajo posebne okoliščine, v katerih se 
obdelujejo osebni podatki;

• če se bodo osebni podatki uporabili za 
komuniciranje s posameznikom, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, najpozneje ob prvem 
komuniciranju s tem posameznikom, ali

• če je predvideno razkritje drugemu uporabniku, 
najpozneje ob prvem razkritju osebnih 
podatkov.

Splošna uredba dodaja še nekatere izjeme glede 
obveznosti informiranja, ko se osebni podatki NE zbirajo 

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx
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od posameznikov. Pri tem velja poudariti, da iste izjeme 
ne veljajo tudi, ko se podatke zbira od posameznika. 
Informacij posamezniku, če se podatkov ne zbira od 
njega, 

Ko se podatkov ne zbira od posameznika, 
podatkov ni treba posredovati, ko:

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, že ima informacije;

• ko zaradi okoliščin obdelave osebnih podatkov 
informiranje ni mogoče oziroma terja 
nesorazmerni napor – zlasti pri obdelavi 
v namene arhiviranja v javnem interesu, v 
znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene 
ali statistične namene. Če društvo ugotovi, da 

obstajajo takšne okoliščine, ki preprečujejo 
neposredno informiranje posameznikov, te 
okoliščine dokumentira in zagotovi informacije na 
drug način (na primer tako, da informacije objavi);

• če je pridobitev ali razkritje osebnih podatkov 
izrecno določeno s pravom Unije ali pravom 
države članice – torej, ko zbiranje osebnih 
podatkov iz zbirk drugih upravljavcev opredeljuje 
zakonodaja (na primer za pridobivanje podatkov 
iz zbirk pri občini, državnemu organu ali drugemu 
subjektu),

• če morajo osebni podatki ostati zaupni, ker 
zanje velja obveznost varovanja poklicne 
skrivnosti (na primer poklicna molčečnost 
zdravnika ali psihoterapevta).

VARNOST OSEBNIH PODATKOV
Pomemben vidik je tudi zagotavljanje varnosti osebnih 
podatkov, kar pomeni – da organizacija, ki obdeluje 
osebne podatke, preprečuje nenamerno ali nezakonito 
uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje 
ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni 
ali kako drugače obdelani. To se zagotavlja z izvajanjem 
ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki so 
primerni glede na tveganja, upoštevaje naravo, obseg, 
okoliščine, namene obdelave osebnih podatkov, kot 
tudi tehnološki razvoj in stroške. 

Navedeni tehnični in organizacijski ukrepi so lahko 
opredeljeni v notranjih pravilih glede ravnanja z 
osebnimi podatki (npr. pravilnik o varnosti osebnih 
podatkov), v katerih se popišejo okoliščine, kje in kako se 
zbirajo, hranijo ali posredujejo osebni podatki; določijo 
dostopne pravice ipd. Tovrstna pravila morajo sprejeti 
zlasti društva, ki izvajajo več obdelav osebnih podatkov 
(na primer športne zveze, ki vodijo sezname športnikov, 
njihovih dosežkov, pripravljajo analize in podobno) ali 
društva, ki zaradi svojega delovanja obdelujejo posebne 
vrste osebnih podatkov (npr. društvo onkoloških 
bolnikov, društva z verskimi ali političnimi cilji ipd.). 
Z njimi namreč zagotavljajo in izkazujejo skladnost z 
zahtevami varne obdelave osebnih podatkov. 

Več o varnosti (zavarovanju) osebnih podatkov: 

 Î Spletna stran IP: Zavarovanje oz. varnost osebnih 
podatkov,

 Î Smernice IP o zavarovanju osebnih podatkov.

VIDEONADZOR
Mnoga društva iz različnih razlogov načrtujejo ali so 
uvedla videonadzorni sistem za zagotavljanje varnosti 
ljudi in premoženja. Pri videonadzoru je treba biti 
previden že pri njegovi uvedbi, da se zagotovi varstvo 
zasebnosti. Pogoje za zakonito uvedbo videonadzora 
je IP opisal na svoji spletni strani: Vzpostavitev 
videonadzora. 

Velja dodati, da mora upravljavec videonadzora za 
utemeljitev zakonitosti vselej izkazati tudi »upravičeno 
pričakovanje zasebnosti« oseb na posnetkih (zakaj 
lahko te osebe upravičeno pričakujejo videonadzor 
na nekem območju). Stališče Evropskega odbora 
za varstvo osebnih podatkov je, da je »razumno 
pričakovanje zasebnosti posameznika, da nad njim 
ni vzpostavljenega videonadzora, ko se nahaja 
v javnih prostorih, še posebno, če se ti tipično 
uporabljajo za regeneracijo oziroma prostočasne 
aktivnosti, v prostorih kjer se posamezniki zbirajo 
in/ali komunicirajo, npr. za omizjem v restavracijah, 
v parkih, kinematografih, fitnesih«.3 IP je tudi v svoji 
inšpekcijski praksi že prepovedal videonadzor znotraj 
gostinskih lokalov, kjer se je snemalo mize in stranke 
(inšp. odločba št. 0613-253/2019/16, z dne 11. 2. 2020, 
dostopna na spletni strani IP: Praksa IP). 

 Î Spletna stran IP: Vzpostavitev videonadzora.

3  Smernice o videonadzoru Evropskega odbora za varstvo 
osebnih podatkov – EDPB (Guidelines 3/2019 on proces-
sing of personal data through videodevices) tč. 38, str.13.

Vzorec: 

 Î Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (člen 14 Splošne uredbe)

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/zavarovanje-oz-varnost-osebnih-podatkov/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/zavarovanje-oz-varnost-osebnih-podatkov/
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_zavarovanju_OP.pdf
file:///C:\Users\ANovak\Desktop\PREVENT.IT\SMERNICE\Smernice%20o%20društvih\Kazalo%20smernice.docx
file:///C:\Users\ANovak\Desktop\PREVENT.IT\SMERNICE\Smernice%20o%20društvih\Kazalo%20smernice.docx
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/praksa-ip/
file:///C:\Users\ANovak\Desktop\PREVENT.IT\SMERNICE\Smernice%20o%20društvih\Kazalo%20smernice.docx
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/pokyny/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video-devices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/pokyny/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video-devices_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/pokyny/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video-devices_en
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/ZVOP/OBVESTILO_POSAMEZNIKOM_PO_14._CLENU_SPLOSNE_UREDBE_O_VARSTVU_PODATKOV__GDPR__GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx
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PRAVICE POSAMEZNIKOV

Društva so kot upravljavci osebnih podatkov dolžna zagotavljati posameznikom njihove pravice v zvezi 
z varstvom osebnih podatkov. Pravice določa Splošna uredba v členih od 15 - 22 in so naslednje:

Pravica do popravka
Omogoča, da posameznik od upravljavca zahteva, da 
popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z njim 
in dopolni nepopolne osebne podatke. Tako lahko na 
primer član društva zahteva uskladitev svojih podatkov, 
po tem, ko je spremenil svoj priimek ali podatek o 
prebivališču, če se je preselil ipd. Upravljavec je dolžan 
netočne ali nepopolne podatke izbrisati.

Primer: Če je posameznik spremenil prebivališče 
ali zamenjal telefonsko številko, lahko s pravico do 
popravka zahteva spremembo svojih podatkov v 
zbirkah, ki jih vodi društvo. 

Več o tem :

 Î Spletna stran tiodlocas.si: Želim popraviti netočne 
podatke

Pravica do dostopa ali 
seznanitve z lastnimi 
osebnimi podatki

Pravica dostopa ali seznanitve z lastnimi osebnimi 
podatki je najpogosteje uporabljena pravica po Splošni 
uredbi – tudi v razmerju do društev, saj posameznikom 
omogoča, da se seznanijo katere osebne podatke o 
njih vodi upravljavec, zakaj jih obdeluje ipd. Hkrati 
ta pravica omogoča tudi pridobitev kopije osebnih 
podatkov, ki se nanašajo na posameznika.

Primeri: Posameznik lahko na primer zaprosi za 
seznanitev z dokumentacijo v zvezi s plačevanjem 
njegove članarine (bančni izpiski, izstavljeni računi itd), 
v zvezi z njegovim sodelovanjem v organih društva 
(njegovi podpisi list prisotnosti na sejah, njegove izjave 
v zapisnikih ipd.), videonadzorni posnetek iz območja 
društva (če je vzpostavljen videonadzor), na katerem je 
posameznik prepoznaven itd.

Več o tem :

 Î spletna stran tiodlocas.si: Želim vedeti, kaj počnejo z 
mojimi podatki; 

 Î Spletna stran IP: Seznanitev z lastnimi osebnimi 
podatki ali pravica do dostopa do osebnih podatkov.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId24
https://tiodlocas.si/zelim-popraviti-netocne-podatke/
https://tiodlocas.si/zelim-popraviti-netocne-podatke/
https://tiodlocas.si/?page_id=106
https://tiodlocas.si/?page_id=106
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/seznanitev-z-lastnimi-osebnimi-podatki/
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Pravica do izbrisa 
(»pravica do pozabe«)

Omogoča posamezniku, da zahteva izbris svojih 
osebnih podatkov, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz 
Splošne uredbe. V poštev lahko pride, ko upravljavec 
vodi podatke o posamezniku na podlagi njegove 
privolitve, posameznik pa svojo privolitev umakne.

Primer: Društvo je na svoji spletni strani objavilo fotografije 
iz skupnega izleta, ki kaže člana društva v neprimernih 
položajih, kar ga zelo moti. Objava je bila opravljena na 
podlagi pisne privolitve, ki jo je član podpisal ob včlanitvi. V 
zvezi z objavo konkretne fotografije je član svojo privolitev 
umaknil in zahteva izbris objave. 

Več o tem :

 Î spletna stran tiodlocas.si: Želim izbrisati svoje 
podatke; Izbris osebnih podatkov in pravica do 
pozabe.

Pravica do omejitve 
obdelave 

Omogoča posamezniku, da pod določenimi pogoji 
zahteva od upravljavca, da preneha z obdelavo, ki jo 
izvaja z njegovimi osebnimi podatki – pogosto zaradi 
potrebe po uporabi podatkov v kasnejših postopkih 
proti upravljavcu ali tretjim osebam. 

Primer: Na vhodu v prostore društva se zgodi nesreča – član 
se spotakne in se poškoduje. Za uveljavljanje nezgodnega 
zavarovanja potrebuje dokaz in zato, da bi preprečil izbris 
posnetka (posnetki se v sistemu samodejno brišejo po 10 
dneh), vloži zahtevo za omejitev obdelave (v tem primeru 
omejitev izbrisa). Podatke namreč potrebuje za uveljavljanje 
svojih pravnih zahtevkov.

Več o tem 

 Î Spletna stran tiodlocas.si: Želim omejiti obdelavo 
svojih podatkov

Pravica do prenosljivosti
Omogoča, da posameznik pridobi ali zahteva od upravljavca, da njegove osebne podatke posreduje drugemu 
upravljavcu v strojno berljivi obliki. Posameznik lahko to zahteva, če upravljavec podatke obdeluje z avtomatiziranimi 
sredstvi IN podatke obdeluje na podlagi privolitve ali zaradi pogodbe sklenjene s posameznikom.

Primer: Športno društvo za svoje člane v računalniškem sistemu vodi zgodovino njihovih športnih rezultatov (tudi na 
treningih), kar pomaga športnim trenerjem v društvu pri načrtovanju individualnih športnih priprav. Usmerjanje in 
športne priprave so bistveni razlog člana (športnika), da je včlanjen v društvo in zato se ta obdelava šteje za potrebno 
za izvajanje pogodbe. Športnik želi zamenjati športno društvo, pri čemer želi svojo zgodovino rezultatov, ki jo vodi 
društvo, prenesti k novemu društvu. Da bi prejel podatke iz sistema pri trenutnemu društvu v odprti in strojnoberljivi 
obliki, vloži pravico do prenosljivosti njegovih osebnih podatkov. 

Več o tem 

 Î Spletna stran tiodlocas.si: Želim prenesti svoje podatke k sebi ali k drugim upravljavcem.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId28
https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/
https://tiodlocas.si/zelim-izbrisati-svoje-podatke/
https://tiodlocas.si/top-nasveti/izbris-osebnih-podatkov-in-pravica-do-pozabe/
https://tiodlocas.si/top-nasveti/izbris-osebnih-podatkov-in-pravica-do-pozabe/
https://tiodlocas.si/zelim-zacasno-zamrzniti-svoje-podatke/
https://tiodlocas.si/zelim-zacasno-zamrzniti-svoje-podatke/
https://tiodlocas.si/zelim-prenesti-svoje-podatke/
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Pravica do ugovora
Kadar upravljavec obdeluje osebne podatke na podlagi 
točke (e) ali (f) člena 6(1) ima posameznik možnost 
ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec 
preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže 
nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad 
interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, 
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Primer: Društvo želi objaviti zapisnik svoje seje na 
oglasni deski društva, na zapisniku pa so z imeni in 
priimki navedeni tudi člani društva, prisotni na seji. 
Objavo zapisnika na ta način predvidevajo akti društva. 
Objava osebnih podatkov ni nujna za samo delovanje 
društva, je pa v zakonitem interesu društva, da se 
osebe, ki obiskujejo prostore društva, seznanijo s stališči 
posameznega člana na omenjeni seji. Društvo objavo 
zapisnika izvede na podlagi zakonitega interesa (člen 
6(1)(f) Splošne uredbe). Določen član, ki je imenovan 
v zapisniku, se z objavo ne strinja in vloži ugovor na 
objavo (skladno s členom 21 Splošne uredbe). Društvo 
pred objavo zapisnika iz njega izbriše osebne podatke 
osebe, ki ugovarja, in zapisnik objavi v preostalem delu.

Več o tem 

 Î Spletna stran tiodlocas.si: Želim ugovarjati obdelavi 
mojih podatkov.

Pravica, da za 
posameznika ne 
velja avtomatizirana 
odločitev

Avtomatizirano odločanje se v praksi uporablja zlasti 
v večjih sistemih, ko algoritem na podlagi vhodnih 
(osebnih) podatkov izdela profile posameznikov in izda 
odločitev brez človeškega posredovanja (npr. zožitev 
izbora kandidatov za zaposlitev, upravičenost do 
bančnega posojila, odmera dohodnine). Avtomatizirano 
odločanje, ki ima za posameznika pravne ali podobne 
pomembne učinke je posebej regulirano, da lahko 
posameznik izve logiko odločanja, izpodbija odločitev 
in zahteva »človeško« presojo.

Primer: Športna zveza objavi razpis za zaposlitev na 
zaželeno delovno mesto, na katero se prijavi več kot 
500 kandidatov. Kandidati so morali že za vložitev 
vloge izpolniti spletni obrazec, kamor so v posamezne 
rubrike vnesli relevantne podatke. Računalniški sistem 
pri zvezi je na podlagi vnesenih podatkov razporedil 
prijave glede na njihovo relevantnost in kandidate 
razvrstil po vnaprej predvidenih kriterijih, ki jih je 
vseboval algoritem. Ker se kandidatu, ki je pristal na 
165. mestu in je zato izpadel iz ožjega izbora, zdi, da 
odločitev ni bila ustrezna, izpodbija odločitev skladno 
s členom 22 Splošne uredbe tako, da zahteva razlago 
logike (kriterijev) za avtomatizirano odločitev in zahteva 
ponovno oceno njegove vloge po človeški presoji.   

Več o pravicah posameznika po Splošni uredbi: 

 Î Spletna stran IP: Pravice posameznika.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504#tocId30
https://tiodlocas.si/zelim-ugovarjati-obdelavi-mojih-podatkov/
https://tiodlocas.si/zelim-ugovarjati-obdelavi-mojih-podatkov/
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/
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Vprašanja iz prakse

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

1. Ali lahko društvo upokojencev od 
občine pridobi podatek o številu občanov, ki 
so starejši od 90 let?

Podatek o številu oseb starejših od 90 let v določeni 
občini ni osebni podatek. Če gre za osebne podatke, pa 
jih lahko občina posreduje društvu, če gre za izvajanje 
nalog iz njene pristojnosti v skladu s pogodbo o obdelavi 
osebnih podatkov.

 Î Posredovanje podatkov upokojencev, mnenje št. 
0712-1/2019/1046, z dne 06.05.2019

2. Ali sme društvo od občine pridobiti 
kontaktne podatke občanov za namen 
obveščanja o svojih projektih? 

Občina društvu ne sme posredovati osebnih podatkov 
posameznikov (zgolj) za izvajanje aktivnosti ali 
projektov društva, ampak šele, ko gre za projekt 
oziroma aktivnost, ki jo v okviru izvajanja svojih 
nalog „pospeševanja službe socialnega skrbstva, za 
predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, 
za socialno ogrožene, invalide in ostarele“ (šesta 
alineja drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami 
in dopolnitvami; ZLS) pri društvu „naroči“ občina. V 
tem primeru morata občina in društvo svoj odnos 
tudi pogodbeno urediti v skladu s členom 28 Splošne 
uredbe (več o tem: Smernice o pogodbeni obdelavi). 

 Î Pridobitev osebnih podatkov upokojencev, mnenje 
št. 0712-1/2019/278, z dne 11.02.2019

 Î Smernice IP: Smernice o pogodbeni obdelavi

 Î Pridobitev osebnih podatkov upokojencev, mnenje 
št. 0712-1/2019/278 z dne 12.2.2019,

 Î Posredovanje podatkov društvu o številu oseb, 
mnenje št. 0712-1/2015/1219 z dne 6. 5. 2015,

 Î Pridobitev osebnih podatkov od občine, mnenje št. 
0712-1/2015/923 z dne 30. 3. 2015,

 Î Ali sme občina posredovati osebne podatke starejših 
občanov društvu, mnenje št. 0712-1/2014/981 z dne 
5. 3. 2014;

4. Ali sme delodajalec, ki je ustanovil 
športno društvo, katerega člani so njegovi 
zaposleni, društvu posredovati fotografije 
zaposlenih za namen izdelave članske 
izkaznice? 

Po praksi IP se lahko osebne fotografije na članskih 
izkaznicah uporabijo na podlagi privolitve posameznika. 
Na podlagi veljavne privolitve lahko tudi delodajalec 
društvu posreduje fotografijo zaposlenega za namen 
izdelave članske izkaznice.

 Î Uporaba fotografije zaposlenih za člansko izkaznico 
v društvu, mnenje št. 0712-1/2019/1636, z dne 
4.08.2019.

3. Ali sme mladinski center 
(društvo) na prireditvi za mlade na svoji 
stojnici pridobivati kontaktne podatke 
prostovoljcev?

Da, kolikor gre za prostovoljce na podlagi pisnega 
ali ustnega dogovora o prostovoljstvu. Dogovor o 
prostovoljstvu se lahko šteje za pogodbo v smislu 
določbe 6(1)(b) Splošne uredbe.

 Î Pridobivanje kontaktnih podatkov prostovoljcev, 
mnenje št. 0712-1/2019/1528, z dne 18.07.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=538
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=538
https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-o-pogodbeni-obdelavi/
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=46
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=46
https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-o-pogodbeni-obdelavi/
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=832
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=832
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=832
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=744
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=744
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5. Na kateri pravni podlagi lahko društvo 
pridobi podatke lastnikov nepremičnin, 
ki jih obiskuje za novo leto za zbiranje 
prostovoljnih prispevkov?

Določeni podatki o lastništvu nepremičnin so 
javni po Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 
št. 58/03, s sprem. in dop.; v nadaljevanju ZZK-1). 
ZZK-1 v 1. členu določa, da je zemljiška knjiga javna 
knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o 
pravicah na nepremičninah in pravnih dejstev v zvezi 
z nepremičninami. Načelo javnosti je tudi eno od 
temeljnih načel, ki jih določa ZZK-1, in skladno z njim 
so vsi vpisi v zemljiški knjigi javni (4. člen). Nadalje 
so skladno s 195. členom ZZK-1 vsi vpisani podatki v 
glavni knjigi zemljiške knjige javni in jih sme vsakdo 
pregledovati, prepisovati ali zahtevati overjen izpisek.

 Î Posredovanje OP o lastništvu s strani občine, mnenje 
št.: 0712-1/2019/2900, z dne 19.12.2019

6. Ali sme izvajalec osebne asistence 
zbirati podatke o družinskih razmerjih 
med asistenti in uporabniki in te podatke 
posredovati MDDSZEM?

Iz relevantnih določb področnega Zakon o osebni 
asistenci (Uradni list RS, št. 10/17 in 31/18, v 
nadaljevanju ZOA) ne izhaja niti da ministrstvo obdeluje 
tudi podatke o družinskih razmerjih med osebnimi 
asistenti in njihovimi uporabniki niti da bi bil izvajalec 
osebne asistence upravičen do zbiranja teh podatkov 
oziroma do morebitnega nadaljnjega posredovanja 
ministrstvu. Tako za zbiranje kot tudi za posredovanje 
teh osebnih podatkov ministrstvu bi torej morala biti 
podana druga pravna podlaga iz člena 6(1) Splošne 
uredbe. Obdelava osebnih podatkov je namreč zakonita 
zgolj, če je izpolnjen eden izmed predpisanih pogojev 
za obdelavo iz člena 6(1) Splošne uredbe.

 Î Posredovanje podatkov o družinskih razmerjih 
MDDSZ, št. 0712-1/2019/1616, z dne 04.07.2019.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

1. IP je prejel mnogo vprašanj, ko 
so občine od društev, ki so se prijavila 
na sofinanciranje njihovih programov, 
zahtevale različne zbirke osebnih podatkov 
(npr. seznam članov, ki imajo stalno 
prebivališče v občini, seznam članov, ki so 
izpolnili članske obveznosti itd.). Ali lahko 
društvo tak seznam posreduje občini?

Občina ima pravno podlago v Zakonu o lokalni 
samoupravi (ZLS), da zbira in obdeluje osebne 
podatke, ki so (nujno) potrebni za sprejem odločitve 
glede sofinanciranja programa in nadzora nad skladno 
porabo sredstev. V navedenem obsegu je občina do 
podatkov upravičena po zakonu. Društvo pa je dolžno 
pred posredovanjem preveriti (in oceniti), katere 
podatke bo posredovalo, da bodo relevantni glede na 
razpis (od katerih je torej odvisen uspeh na razpisu). 

 Î Posredovanje OP članov občini, mnenje št. 07121-
1/2020/202, z dne 13.02.2020

 Î Posredovanje OP članov društva občini, mnenje št. 
0712-1/2019/944, z dne 21.04.2019

 Î Posredovanje seznama članov društva občini, mnenje 
št. 07121-1/2020/8223, z dne 23. 01.2020

 Î Posredovanje OP za prijavo na razpis, mnenje št. 
0712-1/2019/710, z dne 31.03.2019

 Î Posredovanje OP članov društva občini, mnenje št. 
0712-1/2019/944, z dne 23.04.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1186
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1186
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=729
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=729
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1583
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1583
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1237
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1237
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=429
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=429
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
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2. Ali sme občina zahtevati poimenski 
seznam uporabnikov z odvisniškim 
vedenjem zaradi sofinanciranja projekta 
društva? 

Podatki o uporabnikih z odvisniškim vedenjem 
lahko sodijo med podatke posebne vrste osebnih 
podatkov, za katere je predpisano strožje varstvo. 
Obdelava posebnih vrst osebnih podatkov je praviloma 
prepovedana, dopustna pa le izjemoma, med drugim 
tudi:

• na podlagi izrecne privolitve (člen 9(2)(a) Splošne 
uredbe); ali 

• če je obdelava »potrebna iz razlogov bistvenega 
javnega interesa na podlagi zakonodaje, ki je 
sorazmerno z zastavljenim ciljem, spoštuje 
bistvo pravice do varstva podatkov ter zagotavlja 
ustrezne in posebne ukrepe za zaščito temeljnih 
pravic in interesov posameznika (člen 9(2)(g) 
Splošne uredbe). 

Kot že navedeno pri odgovoru na vprašanje 1 (glej 
zgoraj) ima občina pravno podlago v ZLS za zbiranje 
in obdelavo osebnih podatkov, ki so potrebni za 
sprejem odločitve glede sofinanciranja programa in 
nadzora nad skladno porabo sredstev. Pri posredovanju 
posebnih vrst osebnih podatkov je treba biti še posebej 
pozoren, da se posredujejo le tisti osebni podatki, ki so 
nujno potrebni za izvajanje pristojnosti občine (strogo 
upoštevanje načela najmanjšega obsega podatkov iz 
člena 5(1)(c) Splošne uredbe). Pri tem je treba preveriti 
tudi alternative, ki omogočajo dosego istega cilja in 
izbrati tiste, ki v manjši meri posegajo v zasebnost.

 Î Posredovanje posebnih vrst OP uporabnikov 
zavoda občini, mnenje št. 07121-1/2020/1066, z dne 
15.06.2020

3. Ali sme zveza društev posredovati 
podatke članov društev, ki so članice 
zveze, na javni razpis MIZŠ (izbor izvajalcev 
letnega programa športa na državni ravni v 
Republiki Sloveniji)?

Javne institucije za namen podelitve sredstev na javnem 
razpisu načeloma lahko zahtevajo seznam članov 
društev, če so ti podatki potrebni za izvedbo razpisa 
ali nadzor nad porabo javnih sredstev. Ponazorimo na 
konkretnem primeru. Eden od pogojev za pridobitev 
sofinanciranja npr. za delovanje nacionalnih športnih 
zvez na področju športne rekreacije je, da imajo športna 
društva, člani zveze, najmanj 5.000 individualnih članov, 
ki so vpisani v register članov. Register mora vsebovati 
poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, 
ki so vključeni v program vadbe, izpolnjevanje tega 
pogoja pa se dokazuje s poimenskim seznamom članov.

Kadar upravljavec osebnih podatkov razpolaga z 
ustrezno pravno podlago za pridobivanje osebnih 
podatkov, praviloma obstaja ustrezna pravna 
podlaga tudi za upravljavca, ki s podatki razpolaga, da 
podatke posreduje. Kljub temu se mora upravljavec 
pred posredovanjem osebnih podatkov prepričati o 
obstoju tovrstne pravne podlage in če so podatki zares 
potrebni za namen za katerega obstaja pravna podlaga 
– glede na razpisne pogoje (načelo najmanjšega obsega 
podatkov) – še zlasti je treba biti pri tem previden, ko 
se zahteva posredovanje podatkov mladoletnih in/ali 
posebnih vrst osebnih podatkov, ter drugih podatkov, 
ki predstavljajo večje tveganje za pravice in svoboščine 
posameznikov.

 Î Posredovanje podatkov o članih na MIZŠ, financiranje 
na javnih razpisih, mnenje št. 0712-1/2019/1224, z 
dne 20.05.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=529
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=582
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=582
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=582
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6. Ali sme društvo na poziv inšpektorja 
posredovati seznam članov lovskega 
društva?

Inšpektor sme na podlagi procesne zakonodaje (zakon 
o inšpekcijskem nadzoru, zakon o splošnem upravnem 
postopku) za namen vodenja inšpekcijskega nadzora, 
pridobivati vse tiste osebne podatke, ki so potrebni za 
izvedbo postopka. Pri posredovanju osebnih podatkov 
mora društvo upoštevati načelo najmanjšega obsega 
podatkov, v skladu s katerim naj bodo posredovani le 
tisti osebni podatki, ki jih inšpektor potrebuje za vodenje 
postopka, oziroma tisti osebni podatki, ki jih v skladu 
z zakonom inšpektor zahteva v pozivu. Ko društvo 
prejme zahtevo za posredovanje osebnih podatkov s 
strani inšpektorja je posredovanje osebnih podatkov 
zakonska obveznost društva. Podlaga za posredovanje 
osebnih podatkov je torej v skladu s določbo 6(1)(c) 
Splošne uredbe in posamezniki, na katere se osebni 
podatki nanašajo, nimajo pravice do ugovora.

4. Ali se sme zveza društev seznaniti s 
osebnimi podatki članov društva?

Organizacijsko-pravno je zveza društev samostojna 
pravna oseba (kot društvo) in je zato tudi odgovorna kot 
samostojni upravljavec oziroma obdelovalec osebnih 
podatkov. Ko zveza dostopa do osebnih podatkov 
članov za svoje namene, deluje kot upravljavec osebnih 
podatkov in mora za dostopanje utemeljiti tudi svojo 
pravno podlago v skladu s členom 6(1) Splošne uredbe 
oziroma v okviru člena 9(2) Splošne uredbe. 

Član društva je lahko hkrati tudi član zveze (če tako 
določa temeljni akt društva). Kljub temu, pa mora zveza 
skladno s določbami aktov, ki veljajo za njene člane, 
utemeljiti, da za konkretno obdelavo osebnih podatkov 
obstaja ustrezna pravna podlaga.

 Î Vpogled v evidenco članstva društva, mnenje št. 
07121-1/2020/376, z dne 17.03.2020

5. Ali mora društvo pridobiti soglasje 
članov, da lahko zvezi društev pošlje imena 
in naslove članov za namen pošiljanja revije, 
ki pripada vsakemu članu in zanjo (obvezno) 
plačuje višjo članarino?

Pri društvih se osebni podatki članov lahko obdelujejo 
brez njihove privolitve, ko društva obdelujejo podatke 
v zvezi s svojo dejavnostjo, kar lahko člani upravičeno 
pričakujejo (npr. vabljenje na seje društva, obračun 
članarine, itd.). Seznam članov lahko društvo posreduje 
zvezi tudi brez privolitve, če za to obstaja druga ustrezna 
pravna podlaga (npr. točka b ali f člena 6(1)). Za tak 
primer bi morda lahko šlo, če je tak namen predviden z 
akti društva ali akti zveze, ki veljajo neposredno za člane 
posameznega društva. Podlaga za obdelavo osebnih 
podatkov v navedenih primerih je lahko člen 6 (1)(b) 
ali (f) Splošne uredbe, kadar so za to izpolnjeni pogoji.

Kadar pa gre za obdelavo osebnih podatkov, ki je 
člani ne bi mogli upravičeno pričakovati (ker npr. to 
ni predvideno z akti), potem je na mestu, da društvo 
za posredovanje osebnih podatkov zbere privolitve 
posameznikov.

 Î Uporaba naslovov članov zveze borcev, mnenje št. 
0712-1/2019/524, z dne 6.03.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1380
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1380
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1380
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=337
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=337
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JAVNA OBJAVA

1. Ali sme gasilska zveza objaviti 
fotografije gasilcev v knjigi o gasilstvu?

Če akti gasilske zveze, ki veljajo za posamezne člane, ne 
določajo objave fotografij članov v knjigah in podobnih 
publikacijah, bi moralo društvo za objavo fotografij v 
knjigi pridobiti osebno privolitev vseh posameznikov, ki 
se na njih nahajajo. Če akti društva objavo predvidevajo 
in so s tem bili seznanjeni vsi člani (ki se nahajajo 
na fotografijah), je objava lahko dopustna tudi brez 
privolitve, ko so izpolnjeni pogoji za obdelavo osebnih 
podatkov skladno s členom 6(1)(f) Splošne uredbe – 
vključno z ustreznim informiranjem posameznikov o 
objavi in možnosti ugovora zoper objavo.

 Î Objava slik gasilcev, mnenje št. 0712-3/2018/2723, z 
dne 7.01.2019 

2. Ali sme društvo objaviti stare 
fotografije v zvezi s preteklim delovanjem 
društva v almanahu (na fotografijah so 
ljudje razpoznavni, nekateri so pokojni)?

Uporaba osebnih podatkov zbranih za drug namen 
mora biti združljiva z namenom nadaljnje obdelave. 
Objava osebnih podatkov je dopustna praviloma na 
podlagi privolitve. Če gre za člane društva in je obdelava 
osebnih podatkov opredeljena v aktih delovanja društva 
(npr. objava fotografij v zborniku ali drugi podobni 
publikaciji), je lahko objava dopustna tudi pod pogoji 
določbe 6(1)(f) Splošne uredbe. 

Obdelavo osebnih podatkov umrlih oseb ureja 23. 
členu ZVOP- 1, ki dopušča posredovanje osebnih 
podatkov katerikoli osebi (smiselno tudi javno objavo) 
za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne 
namene, pod pogojem, da umrli posameznik ni pisno 
prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Če 
umrli posameznik ni podal takšne prepovedi, lahko 
osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi 
zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, pisno 
prepovejo posredovanje njegovih podatkov, če zakon 
ne določa drugače.

 Î Osebni podatki in izdaja zbornika, mnenje št. 0712-
3/2018/2611, z dne 18.12.2018

3. Ali sme društvo na fotografski 
razstavi izpostaviti fotografije stavb, skupaj z 
naslovi stavb, ki so opredeljene kot stavbna 
dediščina v javnem seznamu Strokovne 
zasnove varstva kulturne dediščine, ki 
jo je pripravil Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije? 

Če pri objavi fotografij stavb spomeniške dediščine sploh 
gre za obdelavo osebnih podatkov, je pri fotografski 
razstavi še treba omeniti, da fotografska razstava 
pomeni neposredno uresničevanje ustavnih pravic do 
svobode izražanja in svobode umetniškega ustvarjanja. 
Svoboda izražanja in umetniškega ustvarjanja se 
lahko uresničujeta neposredno na podlagi Ustave 
RS. Naslovi stavb so iz javno objavljenega registra. 
Upoštevaje navedene okoliščine je IP v mnenju št. 0712-
1/2019/1318 zaključil, da za izvedbo tovrstne razstave ni 
potrebe po pridobivanju soglasij posameznih lastnikov 
nepremičnin. 

 Î Fotografija spomeniških stavb za razstavo. mnenje št. 
0712-1/2019/1318, z dne 27.05.2019).

4. Ali sme folklorno društvo izdati 
knjigo, v kateri bodo zbrana pričevanja 
krajanov, ki bodo vključevala osebne 
podatke (ime, priimek, letnica rojstva in 
smrti, če je oseba že pokojna) ter tudi 
slikovni material, prav tako opremljen s 
podatki, kdo vse je na fotografijah?

Ker gre za pričevanja krajanov (oseb, ki niso člani 
društva), je objava njihovih osebnih podatkov 
praviloma dopustna le na podlagi osebne privolitve. 
Objava osebnih podatkov umrlih oseb za zgodovinsko, 
statistično ali znanstveno-raziskovalne namene je 
dopustna pod pogojem, da umrli posameznik ali njegovi 
zakoniti dediči niso pisno prepovedali objave njegovih 
osebnih podatkov.

 Î Objava OP v knjigi, mnenje št. 0712-1/2019/1535, z 
dne 25.06.2019

5. Ali sme društvo objaviti zapisnike sej 
svojih organov?

Kadar gre za (interno) objavo zapisnikov znotraj društva, 
seznanitev z varovanimi osebnimi podatki, ki so del 
zapisnika, načeloma ni sporna, če gre za vsebino, ki 
zadeva vse člane društva.

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=171
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=171
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=729
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=729
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=669
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=669
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=702
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=702
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Javna objava zapisnikov se presoja po pravilih varstva 
osebnih podatkov, ko zapisniki vsebujejo osebne 
podatke. Če zapisniki ne vsebujejo osebnih podatkov ali 
so v celoti anonimizirani, javna objava z vidika varstva 
osebnih podatkov ni sporna.

Zapisnike z osebnimi podatki članov društva je 
dopustno javno objaviti pod pogoji določbe 6(1)(f) 
Splošne uredbe – zlasti, ko javno objavo predpisujejo 
akti društva, ki veljajo za člane; o objavi so bili člani 
ustrezno obveščeni in so imeli možnost objavi 
nasprotovati (uveljavljati pravico do ugovora skladno 
s členom 21 Splošne uredbe); upravljavec (društvo) je 
pred objavo ocenil, da se z objavo nesorazmerno ne 
poseže v pravice in svoboščine članov.

Osebne podatke tretjih oseb (ki niso člani društva), 
je praviloma dopustno objaviti le na podlagi njihove 
privolitve. 

Če iz zapisnika izhajajo posebne vrste osebnih podatkov, 
je zapisnik dopustno objaviti z osebnimi podatki le na 
podlagi izrecne privolitve posameznikov, na katere 
se nanašajo posebne vrste osebni podatki (skladno s 
določbo 9(2)(a) oziroma (d) Splošne uredbe) – ne glede 
na to ali gre za člane društva ali ne.

 Î Objavljanje zapisnikov, mnenje št. 07121-1/2020/344, 
z dne 10.03.2020

6. Ali smejo občinske nogometne zveze 
na svojih spletnih straneh objaviti zapisnike 
disciplinskega sodnika, v katerih so 
kaznovani igralci navedeni z imeni, priimki, 
številkami dresov, članskimi številkami in 
klubi?

Javna objava osebnih podatkov je lahko dopustna, če 
za objavo obstaja ustrezna pravna podlaga. Objava 
disciplinskih ukrepov zoper člane društev predstavlja 
velik poseg v pravice in svoboščine posameznikov. Še 
posebej veliko tveganje obstaja, ko se obdeluje osebne 
podatke otrok in mladoletnih oseb. Glede na navedeno 
bo društvo težje utemeljilo zakonitost objave na podlagi 
njihovega zakonitega interesa skladno s členom 6(1)
(f) Splošne uredbe – test zakonitega interesa namreč 
vključuje tehtanje sorazmernosti posega v zasebnost 
in četudi bi bila tovrstna objava opredeljena v aktih, 
ki veljajo za člane in s katerimi so bili člani seznanjeni, 
bo od konkretnih okoliščin odvisno, če se bo tak poseg 
štel za sorazmernega glede na zasledovan cilj. Tako je 
bolj zanesljivo, da društvo javne objave disciplinskih 
ukrepov utemelji na osebni privolitvi posameznikov, 
ki pa mora biti prostovoljna. 

 Î Objava disciplinskih ukrepov NZS, mnenje št. 0712-
1/2019/2846, z dne 09.12.2019

 Î Objava opominov članom s strani društva, mnenje št. 
0712-1/2019/2956, z dne 29.12.2019

7. Ali sme društvo na spletni strani 
objaviti podatke častnih članov (tudi 
pokojnih) ter prejemnikov nagrad in 
priznanj društva (ime, priimek, letnica 
imenovanja/prejema nagrade, utemeljitev) 
za namen promocije delovanja društva 
oziroma promocija pomena arhivske 
dejavnosti in razvoja arhivistike v Sloveniji.

Obdelava osebnih podatkov je dopustna tudi na 
podlagi določbe 6(1)(f) Splošne uredbe. Ti pogoji so 
verjetno izpolnjeni v okoliščinah, ko gre za podatke, 
ki so bili javnosti zakonito že predstavljeni in nagrade 
oz. častne naslove, ki so bili javno podeljeni v skladu 
s pravili društva. Vsekakor pa je tehtanje ali morda 
pravice posameznikov v posameznem primeru 
prevladajo (če bi npr. določen član vnaprej zavrnil oz. 
izrazil nestrinjanje z imenovanjem in objavo) naloga 
in odgovornost društva. Pomembno je tudi, da so 
člani, katerih osebni podatki se objavljajo, seznanjeni 
z vsemi pomembnimi okoliščinami obdelave osebnih 
podatkov, ki jih določa člen 13 Splošne uredbe, vključno 
s pravico do ugovora po členu 21 Splošne uredbe. Če 
bi posameznik ugovarjal takšni obdelavi, bi društvo tak 
ugovor moralo obravnavati.

 Î Objava nagrajencev in častnih članov na spletni 
strani, mnenje št. 0712-1/2019/1452, z dne 12.06.2019

8. Ali sme društvo na svoji spletni strani 
objaviti osebne podatke sodnih tolmačev in 
cenilcev?

Društvo lahko javno objavi podatke svojih članov, ki 
so javni že po zakonu in je namen v zakonu skladen 
z namenom objave na spletni strani društva. Tretji 
odstavek 22. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih 
cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list št. 22/18) določa, 
kateri podatki iz imenika sodnih izvedencev, sodnih 
cenilcev in sodnih tolmačev so javni. 

 Î Javnost podatkov sodnih izvedencev, mnenje št. 
0712-3/2018/2732, z dne 06.01.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1403
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1403
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1177
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1177
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1211
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1211
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=694
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=694
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=244
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=244
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9. Ali sme društvo objaviti podatke o oceni kolkov vzrejnih mačk?

Podatki mačk štejejo za osebne podatke kolikor je mogoče te podatke povezati s podatki 
njihovih lastnikov. Določeni podatki o mački v kombinaciji s podatkom o imenu in priimku 
njenega lastnika predstavljajo osebne podatke, če je tak posameznik na podlagi navedenih 
podatkov določen ali vsaj določljiv. Bistveni pogoj za to, da podatki o mački postanejo osebni 
podatki, je torej ta, da je preko njih mogoče natančno identificirati posameznika.

 Î Javna objava ocen zdravja kolkov vzrejnih mačk, mnenje št. 07121-1/2020/98, z dne 02.06.2020

10. Ali sme Planinska zveza Slovenije objaviti podatke o usposobljenih 
vodnikih?

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v društvih najpogosteje predstavljata določbi 
6(1)(b) in (f) Splošne uredbe. Podlago iz določbe 6(1)(b) je treba upoštevati pri obdelavi osebnih 
podatkov društva za namen delovanja društva, kamor sodijo vse aktivnosti, ki so potrebne 
za delovanje društva. Gre za tiste obdelave, ki so neločljivo povezane s samim članstvom v 
društvu in delovanjem društva v skladu z nameni, ki so opredeljeni v temeljnih aktih društva (v 
konkretnem primeru Statutu PZS). Priporočljivo je, da društvo v svojih aktih čim bolj natančno 
predpiše, katere podatke članov bo obdelovalo, na kakšen način in za kakšne namene. Z 
vsebino teh aktov morajo biti na primeren način obveščeni tudi člani. Kadar pa gre za dejavnost 
obdelave podatkov, ki je člani ne bi mogli upravičeno pričakovati (ker npr. to ni predvideno s 
temeljnimi akti), potem je treba od članov pridobiti njihove privolitve za obdelavo. Glede na 
naravo planinskih društev IP sklepa, da je obveščanje o izletih neločljiv del temeljnih dejavnosti 
društva. Izvajanje akcij za različne ciljne in starostne skupine je opredeljeno tudi v 12. členu 
statuta, ki določa naloge društva. Za takšno obdelavo podatkov, kot rečeno, lahko prideta v 
poštev zlasti podlagi po 6(1)(b) oziroma (f) členu Splošne uredbe. Podatki vodnikov bi se torej 
lahko javno objavili, če bi bili izpolnjeni pogoji iz ene od teh dveh točk. Opozoriti je treba, da 
je presoja upravičenosti posredovanja določenih podatkov vedno na upravljavcu osebnih 
podatkov. V vsakem primeru pa je treba zagotoviti, da so posamezniki (vodniki) primerno 
obveščeni o obdelavi njihovih osebnih podatkov, zlasti o tem, za katere namene, na kakšen 
način in na kateri pravni podlagi bo društvo obdelovalo njihove osebne podatke.

 Î Objava seznama vodnikov, mnenje št. 0712-1/2019/2950, z dne 26.12.2019

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1738
https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1187
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ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

1. Ali mora društvo sprejeti Pravilnik o 
varnosti osebnih podatkov?

Pravilnik o varnosti osebnih podatkov sodi med 
dokumentacijo upravljavca, v katerem ta opiše tehnične 
in organizacijske ukrepe za varnost osebnih podatkov 
(npr. varnost informacijskega okolja, varnost prostorov 
kjer se hranijo osebni podatki, ipd.). Splošna uredba 
izrecno ne zahteva, da bi morali upravljavci sprejeti 
»pravilnik o varnosti« niti ne določa velikosti upravljavca 
glede na število njegovih zaposlenih, ki bi moral sprejeti 
tak pravilnik, kot je to veljalo po Zakonu o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Četudi pravilnik po Splošni uredbi ni izrecno zahtevan, 
pa sprejem takega pravilnika pomaga tudi manjšim 
upravljavcem, da se zavedajo pomena varstva osebnih 
podatkov in da preprečujejo morebitne zlorabe 
podatkov, nepooblaščene dostope, izgube in druge 
varnostne incidente. Splošna uredba pa ne glede 
na velikost upravljavca uvaja obvezno (samo)prijavo 
kršitve varnosti, ko ta predstavlja tveganje za pravice 
in svoboščine posameznikov (npr. nepooblaščen vdor 
v informacijski sistem, izguba gesel za dostop do 
podatkov o članih itd.). V manjšem društvu je verjetnost 
za nastanek tveganj sicer verjetno manjša, ne glede na 
to pa je pomembno, da se društvo, ne glede na svojo 
velikost, teh tveganj zaveda. K temu lahko pripomore 
tudi sprejem pravilnika o varnosti. Priporoča se, da 
morebitni pravilnik upravljavec prilagodi glede na 
okoliščine svoje dejavnosti in da se ne uporabljajo 
vnaprej pripravljeni vzorci, ki niso prilagojeni in primerni 
za konkretne okoliščine obdelave.

 Î Pravilnik o varnosti, mnenje št. 0712-1/2019/659, z 
dne 21.03.2019

2. Ali je ustrezen ukrep za zagotovitev 
sledljivosti vpogledov v zbirko s posebnimi 
vrstami osebnih podatkov, če se na fizično 
zbirko postavi evidenčni list, kamor se 
vpisuje kdo je vpogledal in s kakšnim 
namenom?

Primeren ukrep določi upravljavec in pri tem upošteva 
najnovejši tehnološki razvoj in stroške izvajanja ter 
naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave, pa tudi 
tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, ki se 
razlikujejo po verjetnosti in resnosti (člen 32 Splošne 
uredbe). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih 
podatkov morajo biti ustrezni glede na tveganje 
– za ugotavljanje ustreznosti ukrepa upravljavec 
pred uvedbo ukrepa izvede oceno tveganj. Izvedbo 
predhodne ocene tveganj narekuje tudi zahteva po 
»vgrajenem in privzetem varstvu osebnih podatkov« iz 
člena 24 Splošne uredbe. Bistveno je, da društvo oceni 
tveganje, uvede ustrezne ukrepe glede na tveganje in 
da zna ustreznost predvidenih ukrepov utemeljiti v 
primeru nadzora.

 Î Zavarovanje OP, mnenje št. 07121-1/2020/749, z dne 
23.04.2020

3. Kako izbrati varno on-line 
komunikacijsko orodje, tudi za prenos 
posebnih vrst osebnih podatkov (npr. 
terapevtsko svetovanje)?

IP je v mnenju št. 07121-1/2020/393 z dne 23.03.2020 
podal napotke, katere vidike je treba upoštevati pri 
izbiri spletnih orodij z vidika varstva osebnih podatkov.

 Î Mnenje glede on-line psihoterapevtske terapije, 
mnenje št. 07121-1/2020/393, z dne 23.03.2020

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=399
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https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1445
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4. Kakšni so pogoji za zakonito snemanje 
lovišč z lovskimi kamerami?

V primeru videonadzora lovišč v gozdu, kjer se lahko 
nahajajo tudi sprehajalci in tudi drugi obiskovalci gozda, 
velja, da je videonadzor dopusten le izjemoma, in 
sicer kadar je to nujno potrebno zaradi uresničevanja 
zakonitih interesov upravljavca osebnih podatkov 
(izvajalca videonadzora) in nad temi interesi ne 
prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine 
posameznika, na katerega se osebni podatki (posnetki) 
nanašajo (izpolnjeni morajo biti torej pogoji za obdelavo 
osebnih podatkov na podlagi določbe 6(1)(f) Splošne 
uredbe). Videonadzor mora biti usmerjen na točno 
določen in omejen prostor, izvajalec videonadzora oz. 
lastnik fotokamere pa mora o izvajanju videonadzora 
obvezno objaviti obvestilo skladno s tretjim odstavkom 
74. člena ZVOP-1.

 Î Videonadzor s fotokamero v lovišču, mnenje št. 0712-
1/2019/2866, z dne 12.12.2019

6. Ali sme društvo, ki se ukvarja z 
žrtvami in storilci nasilja v družini, hraniti 
osebne podatke svojih uporabnikov še 20 
let od zaključka storitve, ker v tem času 
(večinoma) zastarajo kazniva dejanja, 
podatke pa bi društvo lahko uporabilo za 
potrebe pričanja o kaznivem dejanju?

Društvo z uporabniki sklepa dogovore o vključitvi v 
programe zato je obdelava osebnih podatkov potrebna 
za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka 
je posameznik, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega 
posameznika pred sklenitvijo pogodbe (določba 6(1)
(b) Splošne uredbe). Osebne podatke lahko obdeluje 
le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere 
se osebni podatki obdelujejo (določba 5(1)(e) Splošne 
uredbe), v konkretnem primeru do zaključka izvajanja 
programa za uporabnika oz. do zaključka morebitnih 
s tem povezanih postopkov. 20-letni zastaralni rok ne 
more biti razlog za hrambo osebnih podatkov, saj so bili 
osebni podatki zbrani za namen izvajanja pogodbe in za 
vse avtomatično ni razbrati razlogov, da bi se ti podatki 
obdelovali še 20 let po prenehanju tega izvajanja.

 Î Osebni podatki članov, mnenje št. 0712-1-2019/365, z 
dne 18.03.2019

5. Ali mora društvo, ki izvaja dejavnost 
socialnovarstvenega programa po 18.s 
členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV), 
podatke hraniti trajno v arhivu in na kakšen 
način naj podatke arhivira? 

Na podlagi 110. člena ZSV se za potrebe izvajanja 
socialnovarstvene dejavnosti določene z zakonom, na 
področju socialnega varstva vodijo zbirke podatkov, ki 
zajemajo celotni nacionalni sistem socialnega varstva 
in na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena 
zbirke podatkov vsebujejo podatke o drugih pomočeh 
posamezniku po tem zakonu. V primeru, da se dejavnost 
društva (kot socialnovarstveni program po 18.s členu 
ZSV) umešča med druge pomoči posamezniku po 
tem zakonu, mora društvo glede obdelave osebnih 
podatkov ravnati v skladu z določbami ZSV. Hrambo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva pa ureja Zakon 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (v nadaljevanju ZVDAGA) in glede interpretacije 
ZVDAGA se je priporočljivo obrniti na Arhiv RS, ki je 
pristojen za njegovo interpretacijo.

 Î Roki hrambe in arhiviranje, mnenje št. 0712-1-
2019/1225, z dne 20.05.2019
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DOSTOP ZNOTRAJ 
UPRAVLJAVCA

1. Ali se sme član društva seznaniti 
z dokumentacijo društva, vključno z 
morebitnimi osebnimi podatki drugih 
članov?

Morebitna upravičenost člana društva do obveščenosti 
na podlagi določb Zakona o društvih (ZDru-1), ki se 
nanaša predvsem na dostop do temeljnega akta 
društva, drugih splošnih aktov društva, zapisnikov 
sej organov (razen če je ta pravica posebej izključena) 
in tudi drugih informacij o delovanju društva – ne 
omogoča tudi dostopa do osebnih podatkov. Pravica 
do obveščenosti po ZDru-1 ni močnejša od pravice 
do varovanja osebnih podatkov. To pomeni, da četudi 
je član društva upravičen dostopati do določenih 
dokumentov društva na podlagi določb ZDru-1, to še ne 
pomeni, da je avtomatično upravičen tudi do vpogleda 
ali drugačne vrste obdelave osebnih podatkov drugih 
članov društva, temveč mora imeti za to ustrezno 
pravno podlago iz člena 6(1) Splošne uredbe. V primeru, 
da pravna podlaga za razkritje osebnih podatkov 
ne obstaja, član pa je do dokumentov upravičen na 
podlagi ZDru-1, se mu slednji posredujejo brez osebnih 
podatkov (npr. s prekritjem). 

 Î Vpogled v dokumente društva, mnenje št. 07121-
1/2020/312, z dne 08.03.2020

2. Ali sme oseba, ki ima dostop 
do zbirke kontaktnih podatkov članov 
(elektronske naslove ali telefonske številke), 
te podatke posredovati predstavniku 
društva oziroma bi moral vsak član dati k 
temu soglasje?

Kontaktne podatke članov društva lahko društvo 
posreduje predstavniku tudi brez privolitve članov 
pod pogojem, da je to potrebno za delovanje društva 
oziroma da je takšna obdelava predpisana s pravili 
delovanja. Priporočljivo je, da društvo v svojih aktih 
čim natančneje predpiše, katere podatke članov bo 
obdelovalo in za kakšen namen. Z vsebino teh aktov 
morajo biti na primeren način seznanjeni tudi člani.    

 Î Kontakti članov društva, mnenje št. 0712-
1/2019/2412, z dne 22.10.2019

3. Pod katerimi pogoji smejo društva 
vabiti na dogodke svoje člane in druge?

Vabljenje na dogodke je obdelava osebnih podatkov. 
Za obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna 
pravna podlaga. Če je vabljenje na dogodke društva del 
dejavnosti društva (npr. obveščanje članov planinskega 
društva o izletih: mnenje IP, št. 0712-3/2018/485, z dne 
21.05.2018) in je takšna dejavnost opredeljena v aktih 
društva, gre za dejavnost, ki je del delovanja društva 
in je pravna podlaga lahko skladna s členom 6(1)(b) 
Splošne uredbe – potrebno za izvajanje pogodbe. Za 
vabljenje drugih (zunanjih) oseb na dogodke društva 
IP opozarja, da gre v tem primeru lahko za neposredno 
trženje, kjer veljajo posebna pravila; ločijo se glede na 
pot obveščanja (navadni/elektronski pošti ali SMS-u/
telefonu), neposredno trženje pa je praviloma dopustno 
na podlagi privolitve posameznika. Če društvo ne 
razpolaga z bazo kontaktov, ki bi jo zakonito zbralo na 
ustrezni pravni podlagi in ki bi dopuščala tudi zakonito 
obveščanje o njegovih dogodkih, IP priporoča, da se 
društvo posluži sredstev množičnega obveščanja.

 Î Vabljenje posameznikov na obeležitev dogodkov, 
mnenje št. 0712-1/2019/2176, z dne 26.09.2019

4. Ali sme vodstvo lovske družne 
osebne podatke svojega člana uporabiti v 
protestnem pismu zoper imenovanje tega 
člana na položaj lovskočuvajske službe, ki ga 
naslovi na upravni odbor lovske družine?

IP je izdal obširno mnenje, v katerem pojasnjujemo, 
katere podatke lahko obdeluje lovska družina in kako 
ravnati v primeru kršitev.

 Î Obdelava OP v lovski družini, mnenje št. 0712-
1/2019/1101, z dne 09.05.2019
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