


2



3vstop v zasebnost prepovedan! 

v sožitju javnosti in zasebnosti
varstvo osebnih podatkov



4



1 

2 Nagovor poobla{~enke 

3 Razvoj varstva osebnih podatkov 

4 Zakon o varstvu osebnih podatkov

5 O informacijski poobla{~enki

6 O uradu Informacijski poobla{~enec

Kontakti

kazalo

str. 7

str. 9

str. 13

str. 15

str. 33

str. 35

str. 37

5



6 1



razvojni m
ejniki

• Podlago za sprejemanje zakonodaje o varstvu osebnih podatkov zagotavlja 
Ustava Republike Slovenije (1991), ki v 38. ~lenu dolo~a: 

“ZAGOTOVLJENO JE VARSTVO OSEB-
NIH PODATKOV. PREPOVEDANA JE 
UPORABA OSEBNIH PODATKOV V 
NASPROTJU Z NAMENOM NJIHOVE-
GA ZBIRANJA. ZBIRANJE, OBDELO-
VANJE, NAMEN UPORABE, NADZOR 
IN VARSTVO TAJNOSTI OSEBNIH 
PODATKOV DOLOČA ZAKON. VSAK-
DO IMA PRAVICO SEZNANITI SE Z 
ZBRANIMI OSEBNIMI PODATKI, KI 
SE NANAŠAJO NANJ, IN PRAVICO 
DO SODNEGA VARSTVA OB NJIHOVI 
ZLORABI.”

• Leta 1999 je bil sprejet nov Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-A, 
leta 2001 pa {e njegova novela. Z ZVOP-1, ki je za~el veljati 1. januarja 
2005, je bila v slovensko pravo varstva osebnih podatkov prelita tudi ev-
ropska Direktiva o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih po-
datkov in o prostem pretoku takih podatkov (95/46/ES).  

• Z Zakonom o informacijskem poobla{~encu, ki je za~el veljati 31. 
decembra 2005, je bil ustanovljen nov dr`avni organ, Informacijski 
poobla{~enec, ki je kot neodvisen dr`avni organ pristojen tudi za nadzor 
nad varstvom osebnih podatkov.
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Spo{tovani,

pravice do svobode govora in informiranosti ter varovanja zasebnosti so 
dr`avljanom Republike Slovenije tako reko~ polo`ene v zibelko `e z Ustavo. Gre 
za temeljni pravici demokracije, ki ju udejanjata Zakon o dostopu do informacij 
javnega zna~aja in Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uslu`benci v javnem sek-
torju Republike Slovenije se moramo zavedati, da sta tako dostop do informacij 
javnega zna~aja kot varovanje zasebnosti pravici vsakogar. Zato je na{a pomem-
bna naloga, da obe pravici spo{tujemo, omogo~amo, izvajamo, udejanjamo. 

Iskreno me veseli, da smo v Sloveniji `e leta 2003 sprejeli dober, moderen za-
kon o dostopu do informacij javnega zna~aja, ki smo ga leta 2005 z novelo {e 
dopolnili. Brez dvoma je zakon v delo javne uprave prinesel nova razmi{ljanja in s 
tem nove vrednote. Od njegovega sprejetja do danes smo se v Sloveniji dodobra 
zavedli njegove globine in pomena ter njegovega pozitivnega vpliva na kakovost 
`ivljenja v demokraciji nasploh. ^e smo se javni uslu`benci doslej vse preradi za-
tekali k izgovoru, da nih~e nima pravice informacij zahtevati iz radovednosti, se 
je to `e temeljito spremenilo. Vedno bolj se namre~ zavedamo, da je vse, razen 
izjem, javno! 

S sprejemom Zakona o Informacijskem poobla{~encu in raz{iritvijo pristojnos-
ti tudi na varstvo osebnih podatkov smo se v uradu, ki je za~el delovati kot 
Poobla{~enec za dostop do informacij javnega zna~aja, za~eli {e bolj poglobljeno 
ukvarjati s pravico do varstva zasebnosti. @e pri dostopu do informacij javnega 
zna~aja smo kar v tretjini primerov morali odlo~ati o konfliktu med pravico ve-
deti in pravico do zasebnosti, torej o dveh plateh iste medalje. Z novim zakonom 
na{o pristojnost z nadzora nad obdelavo osebnih podatkov {irimo {e na celoten 
zasebni sektor, na okoli 100.000 pravnih oseb zasebnega prava. 

Z odprtostjo informacij na eni strani ter nadziranjem in varovanjem osebnih po-
datkov na drugi bomo tako pravnim kot fizi~nim osebam lahko zagotovili, da 
bodo v vsej polnosti u`ivale svoje temeljne ~lovekove pravice.

nagovor pooblaščenke 
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S sodelavci na uradu Poobla{~enca se zavedamo svoje odgovornosti in tega, da 
moramo enakovredno presojati pravice prosilcev, zavezancev, upravljavcev ose-
bnih podatkov in posameznikov, torej tako pravico do dostopa kot pravico do 
varovanja zasebnosti. Zato smo z informacijami na voljo tako prosilcem kot ko-
legicam in kolegom v javni upravi in zasebnem sektorju. Na{a ekipa ni velika, a je 
`eljna izzivov in pripravljena na sodelovanje. Vsakdo med nami `eli prispevati k 
dru`benemu zadovoljstvu tisto nekaj, kar je v njegovi strokovni in osebni mo~i.

Bro{ura, ki je pred vami, je posve~ena varstvu osebnih podatkov. Upam, da 
bo odgovorila na katero od va{ih vpra{anj ter pripomogla k hitrej{im, la`jim in 
bolj{im strokovnim ter poslovnim odlo~itvam.

Nata{a Pirc Musar, 
informacijska poobla{~enka

nagovor pooblaščenke 
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Potreba po varstvu zasebnosti se je pojavila zaradi prislu{kovanj in podobnih vdorov 
v zasebnost posameznikov. Ker je ve~ino novodobnih kr{itev zasebnosti omogo~il 
{ele razvoj nove tehnologije, je razumljivo, da se je pravico do varstva osebnih 
podatkov za~elo uveljavljati precej pozno (gre za kr{itve, kot so prislu{kovanje tele-
fonskim pogovorom, uporaba mikrofonov in drugih elektronskih naprav, zbiranje, 
shranjevanje in iskanje informacij z videokamerami, ra~unalniki in podobno). Pred 
iznajdbo razli~nih naprav je bil posameznik lahko skorajda prepri~an, da mu v 
zasebnih prostorih nih~e ne prislu{kuje. Tudi vdor v zasebnost ve~je skupine ljudi 
je bil pred uporabo ra~unalni{kih baz veliko te`avnej{i, saj so bile informacije o 
posameznikih pogosto raztresene in te`ko dostopne. Zakon o varovanju osebnih 
podatkov je potreben zato, da bi dosegli ravnote`je med pravico do zasebnosti in 
legitimnimi razlogi za uporabo osebnih podatkov. Nujno je bilo namre~ treba raz-
viti zakonodajo, ki bo posameznikom nudila varstvo in jim zagotavljala ustrezne 
pravice, hkrati pa omogo~ala uporabo osebnih podatkov tistim subjektom, ki so 
upravi~eni do zbiranja in obdelovanja le-teh. 

V Evropi so bili prvi zakoni o varstvu osebnih podatkov sprejeti v sedemdesetih 
letih prej{njega stoletja. Prva je zakon o varstvu osebnih podatkov sprejela [ved-
ska, in sicer leta 1973, zato ima na tem podro~ju tudi bogato prakso; poleg 
danes veljavnega »sistemskega« zakona iz leta 1998 varstvo osebnih podatkov 
dolo~ajo tudi {tevilni podro~ni zakoni. Podobne zakone so kmalu za [vedsko 
sprejele {e Gr~ija, Mad`arska, Francija in Finska. Leta 1984 sta se jim pridru`ili 
{e Velika Britanija in Severna Irska. V devetdesetih letih so tovrstno zakonodajo 
druga za drugo sprejele tudi druge evropske dr`ave (Zvezna republika Nem~ija, 
Slova{ka, Avstrija, Danska, Italija, Norve{ka in druge), ki so jo nato na prehodu 
v novo tiso~letje usklajevale z dolo~bami Direktive 95/46/ES.

razvoj varstva osebnih podatkov  
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Za razumevanje podro~ja varstva osebnih podatkov se je potrebno sez-
naniti z nekaterimi temeljnimi pojmi, ki jih dolo~a ZVOP-1.

Definicija pojma osebni podatek 

je izjemno {iroka; osebni podatek je namre~ kateri koli podatek, ki se nana{a na 
posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izra`en. Posameznik je dolo~ena ali 
dolo~ljiva fizi~na oseba, na katero se osebni podatek nana{a, pri ~emer je fizi~na 
oseba dolo~ljiva, ~e se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem 
s sklicevanjem na identifikacijsko {tevilko (npr. na EM[O ali na dav~no {tevilko) 
oziroma na enega ali ve~ dejavnikov, ki so zna~ilni za njeno fizi~no, fiziolo{ko, 
du{evno, ekonomsko, kulturno ali dru`beno identiteto, pri ~emer na~in identi-
fikacije ne zahteva:

• velikih stro{kov,

• nesorazmerno velikega napora,

• velike porabe ~asa.

Obdelava osebnih podatkov 

pomeni kakr{no koli delovanje, povezano z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, 
pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, prik-
licevanje, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporo~anje, {irjenje ali drugo 
dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, 
izbris ali uni~enje; obdelava je lahko ro~na ali avtomatizirana. Glede na {irino 
pojma »obdelava osebnih podatkov« je treba javnosti pribli`ati pojem varstvo 
osebnih podatkov, zlasti prek temeljnih na~el zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom 
njihovega zbiranja; namen mora biti dolo~en vnaprej.

Zbirka osebnih podatkov 

je strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, organiziran pa je 
tako, da dolo~a posameznika.

Register zbirk osebnih podatkov

je register, v katerem so zbrani podatki iz katalogov zbirk osebnih podatkov.

Katalog zbirke osebnih podatkov

je opis zbirke osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov 

je fizi~na, pravna ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki je z zakonom 
ali s pisno privolitvijo posameznika poobla{~ena, da vzpostavi, vodi, vzdr`uje 
in nadzoruje zbirko osebnih podatkov. V njegovem imenu in na njegov ra~un 
lahko to izvaja tudi pravna ali fizi~na oseba - pogodbeni obdelovalec. 

zakon o varstvu osebnih podatkov: opredelitev tem
eljnih pojm

ov
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Uporabnik osebnih podatkov 

je fizi~na, pravna ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji razkrijejo 
osebni podatki. 

Osebna privolitev posameznika 

je prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za 
dolo~en namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti 
upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev je lahko pisna, ustna ali druga 
ustrezna privolitev posameznika.

Pisna privolitev posameznika 

je podpisana privolitev posameznika. To je lahko listina, dolo~ilo v pogodbi, 
dolo~ilo v naro~ilu, priloga k vlogi, lahko pa ima tudi kako drugo obliko v skladu 
z zakonom. Podpis je tudi na podlagi zakona s podpisom izena~ena oblika, 
podana s telekomunikacijskim sredstvom, ter na podlagi zakona s podpisom 
izena~ena oblika, ki jo poda posameznik, ki ne zna ali ne more pisati. 

Ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika

je ustno ali s telekomunikacijskim ali drugim ustreznim sredstvom oziroma na 
drug ustrezen na~in dana nedvomna posameznikova privolitev.

Blokiranje

je ozna~itev osebnih podatkov, ki omeji ali prepre~i njihovo nadaljnjo obdelavo. 

Anonimiziranje

je sprememba oblike osebnih podatkov, tako da jih ni ve~ mogo~e povezati s 
posameznikom.

Ob~utljivi osebni podatki

so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, politi~nem, verskem 
ali filozofskem prepri~anju, ~lanstvu v sindikatu, o zdravstvenem stanju, spol-
nem ̀ ivljenju, vpisu v kazensko evidenco ali izbrisu iz nje, vpisu v ali izbrisu iz ka-
tere od evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekr{ke; prav tako so to 
biometri~ne zna~ilnosti, ~e je z njihovo uporabo mogo~e dolo~iti posameznika 
in katero od navedenih okoli{~in.

zakon o varstvu osebnih podatkov: opredelitev tem
eljnih pojm

ov
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Splo{ni vidiki zakonske ureditve varstva osebnih podatkov

Zakon na~elno dolo~a, da je varstvo osebnih podatkov namenjeno prepre~evanju 
nezakonitih in neupravi~enih posegov v informacijsko zasebnost posameznika 
na vseh pomembnih podro~jih. Dolo~a, da je v Sloveniji vsakomur, ne glede na 
dr`avljanstvo in prebivali{~e, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. 

Osebni podatki se morajo obdelovati zakonito in po{teno, biti morajo ustrezni 
in po obsegu primerni namenu, za katerega se zbirajo in obdelujejo. Prav tako je 
pomembno zagotavljati na~elo prepovedi diskriminacije, ki zagotavlja varstvo ose-
bnih podatkov vsakemu posamezniku, ne glede na njegove osebne okoli{~ine. 

Pomembno je, da sta javni in zasebni sektor glede obdelave osebnih podatkov 
urejena razli~no. V javnem sektorju so namre~ pravne podlage stro`je, saj se os-
ebni podatki lahko obdelujejo le, ~e njihovo obdelavo in konkretizacijo dolo~a 
zakon, z zakonom pa se lahko dolo~i, da se nekateri osebni podatki lahko obde-
lujejo le, ~e v to privoli posameznik. Za dr`avne organe, organe lokalnih skupnosti 
in nosilce javnih pooblastil je torej obdelava osebnih podatkov dopustna v manj{i 
meri. ^e obdelavo dolo~a zakon, je obdelava dopustna tako v zasebnem kot tudi 
v javnem sektorju, paziti moramo le na sorazmernost obdelave osebnih podatkov 
ter na obdelavo v skladu z namenom, ki mora biti dolo~en v vsakem zakonu. 

Zasebni sektor osebno privolitev izena~uje z dolo~enostjo v zakonu, saj se osebni 
podatki v zasebnem sektorju lahko obdelujejo, ~e njihovo obdelavo in konkretiza-
cijo dolo~a zakon ali ~e je posameznik v to osebno privolil.

Zaradi razli~nosti pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov v javnem in za-
sebnem sektorju je potrebno to razliko poznati in jo poudarjati, predvsem zaradi 
razli~ne opredelitve oseb javnega sektorja po ZVOP-1 in Zakonu o dostopu do 
informacij javnega zna~aja. Po ZVOP-1 namre~ zasebni sektor predstavljajo tudi 
subjekti, ki so hkrati tudi zavezanci po ZDIJZ: pravne in fizi~ne osebe, ki opravljajo 
gospodarske javne slu`be, javni gospodarski zavodi ter javna podjetja. Razli~ne 
definicije javnega sektorja po ZDIJZ in ZVOP-1 pogojujejo razli~en pristop oziroma 
razli~en pravni polo`aj upravljavcev osebnih podatkov in posameznikov. 

Pravne ali fizi~ne osebe, ki opravljajo javno slu`bo ali dejavnost po zakonu, ki ureja 
gospodarske dru`be, lahko `e neposredno na podlagi ZVOP-1 obdelujejo osebne 
podatke posameznikov, s katerimi so v pogodbenem razmerju, vendar le, ~e gre 
za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali 
uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Posameznik, ki je osebno privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov, mora biti 
predhodno pisno seznanjen z namenom njihove obdelave, z njihovo uporabo in 
~asom shranjevanja. 

zakon o varstvu osebnih podatkov: obdelava osebnih podatkov
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Sodno varstvo ob zlorabi osebnih podatkov posamezniku zagotavlja 
`e Ustava Republike Slovenije v 38. ~lenu. ZVOP-1 dolo~a vrsto kavtel, 
ki prepre~ujejo zlorabo osebnih podatkov. Te naj bi zagotavljale, da bi 
bilo sodno varstvo te pravice potrebno ~im manjkrat. 

To~nost in a`urnost osebnih podatkov 

Ena od kavtel zahteva, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, to~ni in 
a`urni, zato lahko upravljavec pred vnosom v zbirko preveri njihovo to~nost, in sicer 
s pregledom osebnega dokumenta ali druge ustrezne javne listine posameznika. 

Obve{~anje posameznika o obdelavi osebnih podatkov 

Posameznik ima ob vsaki obdelavi njegovih osebnih podatkov pravico, da se seznani s 
podatki o upravljavcu osebnih podatkov, njegovem morebitnem zastopniku (osebno 
ime, naziv oziroma ime ter naslov oziroma sede` dru`be) ter z namenom obdelave. 

Uporaba istega povezovalnega znaka 

Pred zlorabami varuje tudi dolo~ba, ki prepoveduje uporabo istega povezoval-
nega znaka pri pridobivanju osebnih podatkov iz zbirk osebnih podatkov s 
podro~ij zdravstva, policije, obve{~evalno-varnostne dejavnosti dr`ave, obrambe 
dr`ave, sodstva in dr`avnega to`ilstva ter kazenske evidence in prekr{kovnih evi-
denc. Isti povezovalni znak se izjemoma lahko uporabi za pridobivanje osebnih 
podatkov, ~e je to edini podatek, ki lahko omogo~i, da se odkrije kaznivo dejanje 
ali zavaruje `ivljenje ali telo posameznika ali da se zagotovi izvajanje z zakonom 
dolo~enih nalog obve{~evalnih in varnostnih organov. O tem je treba napraviti 
uradni zaznamek ali drug pisni zapis. 

Rok hrambe osebnih podatkov 

Takoj ko je namen obdelave dose`en, je treba zaradi varovanja posameznika 
pred zlorabami poskrbeti, da se osebni podatki zbri{ejo, uni~ijo, blokirajo ali 
anonimizirajo, razen ~e niso opredeljeni kot arhivsko gradivo ali ~e zakon za 
dolo~eno vrsto osebnih podatkov ne dolo~a druga~e. 

Posredovanje osebnih podatkov 

Osebni podatki se lahko zbirajo tudi zato, da se posredujejo upravi~enim upo-
rabnikom; upravljavec jim jih mora – praviloma proti pla~ilu – posredovati. 

Posebna dolo~ba velja za upravljavca centralnega registra prebivalstva ali evi-
denc stalno in za~asno prijavljenih prebivalcev, ki mora upravi~encu, ~e ta izka`e 
pravni interes za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja, posredovati 
osebno ime in naslov stalnega ali za~asnega prebivali{~a posameznika, zoper 
katerega uveljavlja svoje pravice. To dolo~bo najve~krat uporabljajo za spro`itev 
sodnih postopkov.

^e sta tako upravljavec kot uporabnik osebnih podatkov del javnega sektorja, je posre-
dovanje osebnih podatkov praviloma brezpla~no. Prav tako je brezpla~na uporaba 
osebnih podatkov v zgodovinske, statisti~ne in znanstvenoraziskovalne namene. 

zakon o varstvu osebnih podatkov: varstvo posam
eznikov 
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Upravljavec mora ob vsakem posredovanju zagotoviti tako imenovano sledljivost. 
To pomeni, da je dol`an zagotoviti, da bo kadar koli pozneje mogo~e ugotoviti, 
kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kak{ni podlagi, in 
sicer do konca obdobja, ko je mogo~e zakonsko varstvo pravice posameznika 
zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. 

Varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov 

Varstvo osebnih podatkov s smrtjo posameznika ne preneha. Upravljavec osebnih 
podatkov lahko namre~ podatke o umrli osebi posreduje le tistim uporabnikom, 
ki so za obdelavo teh zakonsko poobla{~eni. Osebni podatki se lahko posredujejo 
zakonitemu dedi~u prvega ali drugega dednega reda, ~e ta za to izka`e pravni 
interes in ~e pokojnik pred smrtjo posredovanja svojih osebnih podatkov ni pisno 
prepovedal. Upravljavec lahko te podatke posreduje tudi za uporabo v zgodovin-
ske, statisti~ne ali znanstvenoraziskovalne namene, vendar praviloma samo, ~e 
pokojnik tega pred smrtjo ni pisno prepovedal oziroma tega niso storili njegovi 
zakoniti dedi~i prvega ali drugega dednega reda. 

Zavarovanje osebnih podatkov 

Dolo~be o zavarovanju osebnih podatkov predstavljajo tehni~ni del zakona, saj 
obsegajo opis organizacijskih in logi~no-tehni~nih postopkov ter ukrepov, s ka-
terimi se ti varujejo. Njihov namen je prepre~evanje naklju~nega ali namernega 
nepoobla{~enega uni~evanja podatkov oziroma prepre~evanje sprememb, izgube 
ali nepoobla{~ene obdelave. Izvr{uje se tako, da se:

1. varujejo prostori, oprema, vhodno-izhodne enote in sistemska programska 
oprema,

2. varuje aplikativna programska oprema, s katero se podatki obdelujejo,

3. nepoobla{~enim prepre~uje dostop pri prenosu podatkov, tudi pri prenosu 
po telekomunikacijskih omre`jih,

4. zagotavlja u~inkovito blokiranje, uni~enje, izbris ali anonimiziranje osebnih 
podatkov,

5. omogo~a poznej{e ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki upo-
rabljeni ali vne{eni in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogo~e 
zakonsko varstvo pravice posameznika. S tem se zagotovi sledljivost. 

^e so osebni podatki dostopni prek telekomunikacijskega omre`ja, mora vsa 
oprema zagotavljati, da se podatki obdelujejo samo v okvirih pooblastil upo-
rabnikov podatkov. Vsi, ki pridejo v stik z osebnimi podatki, so dol`ni varovati 
njihovo tajnost, tudi po prenehanju funkcije ali zaposlitve. 

Zavarovanje so dol`ni zagotoviti tako upravljavci kot morebitni pogodbeni ob-
delovalci osebnih podatkov. V internih aktih morajo biti {e posebej natan~no 
predpisani postopki in ukrepi za njihovo zavarovanje ter dolo~ene osebe, ki so 
odgovorne za to podro~je.

zakon o varstvu osebnih podatkov: varstvo posam
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Katalog zbirke osebnih podatkov 

Ker ima posameznik pravico vedeti, kdo, kako in zakaj obdeluje njegove osebne 
podatke, je ZVOP-1 upravljavce osebnih podatkov zavezal k vzpostavitvi kataloga za 
vsako zbirko osebnih podatkov. 

Vsak katalog zbirke osebnih podatkov mora vsebovati naslednje:

1.  naziv zbirke osebnih podatkov; 

2.  podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizi~no osebo: osebno ime, 
naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali za~asnega prebivali{~a, 
za samostojnega podjetnika posameznika pa {e ime podjetja, sede` in 
mati~no {tevilko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo, ter naslov oziroma 
sede` upravljavca osebnih podatkov in mati~no {tevilko);

3.  pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov; 

4.  kategorije posameznikov, na katere se nana{ajo osebni podatki; 

5.  vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov; 

6.  namen obdelave; 

7.  rok hrambe osebnih podatkov; 

8.  omejitve pravic posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih po-
datkov in pravno podlago omejitev; 

9.  uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v 
zbirki osebnih podatkov; 

10.  podatek, ali se osebni podatki izna{ajo v tretjo dr`avo, in pravno podlago 
iznosa; 

11.  splo{en opis zavarovanja osebnih podatkov; 

12.  podatke o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig; 

13.  podatke o zastopniku iz 3. odstavka 5. ~lena tega zakona (za fizi~no osebo: 
osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali za~asnega 
prebivali{~a, za samostojnega podjetnika posameznika pa {e firmo, sede` in 
mati~no {tevilko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma 
sede` upravljavca osebnih podatkov in mati~no {tevilko). 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora skrbeti za to~nost in a`urnost vsebine kataloga. 

Obve{~anje nadzornega organa za potrebe registra zbirk

Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora ve~ino sestavin kataloga zbirk 
(polkrepki tisk) vsaj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke oziroma pred vnosom nove 
vrste osebnih podatkov posredovati Informacijskemu poobla{~encu. Vsako spre-
membo je upravljavec dol`an javiti najpozneje v 8 dneh od dneva spremembe. 
To ne velja le za zbirke osebnih podatkov, ki jih o svojih zaposlenih vodi v skladu 
z delovnopravno zakonodajo, in sicer le, ~e ima manj kot 20 zaposlenih za 
nedolo~en ~as. 

Na podlagi tako pridobljenih podatkov Informacijski poobla{~enec vzpostavi, 
vodi in vzdr`uje register zbirk osebnih podatkov po metodologiji, ki je dolo~ena 
v posebnem pravilniku. Register in navodila za prijavo zbirke so objavljeni na 
spletni strani Informacijskega poobla{~enca. 

zakon o varstvu osebnih podatkov: katalog zbirke osebnih podatkov in register zbirk

20



1. Vpogled v register

Informacijski poobla{~enec mora po ZVOP-1 vsakomur dovoliti vpogled v regi-
ster zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov. Vpogled in prepis morata biti 
praviloma dovoljena in omogo~ena istega dne, najpozneje pa v 8 dneh, sicer se 
{teje, da je zahteva zavrnjena. Informacijski poobla{~enec mora register objaviti 
na svoji spletni strani, zato bodo to pravico uveljavljali predvsem posamezniki, ki 
nimajo dostopa do svetovnega spleta.

2. Pravica do seznanitve

Izhajajo~ iz posameznikove pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki 
mora upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika:

1.  omogo~iti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov,

2.  preveriti, ali se posameznikovi osebni podatki obdelujejo, in posamezniku 
omogo~iti vpogled, prepisovanje ali kopiranje njegovih osebnih podatkov,

3.  posredovati izpis osebnih podatkov, 

4.  posredovati seznam uporabnikov, ki so jim bili njegovi podatki posredovani, 
kdaj, na kak{ni podlagi in v kak{en namen,

5.  posredovati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi v zbirki, in o me-
todi obdelave,

6.  posredovati informacije in pojasnila o namenu in vrsti osebnih podatkov, ki 
se obdelujejo;

7.  pojasniti tehni~ne oziroma logi~no-tehni~ne postopke odlo~anja pri avtoma-
tiziranem odlo~anju.

To pravico lahko posameznik uresni~i z vlo`itvijo ustrezne zahteve, pisne ali ustne na 
zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Ta mora posamezniku omogo~iti vpogled 
in prepis osebnih podatkov najpozneje v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali pa 
ga mora v enakem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa 
ne bo omogo~il. Posameznik lahko zahteva tudi izpis osebnih podatkov in seznam 
uporabnikov; rok za odlo~itev upravljavca je v tem primeru 30 dni. ^e upravljavec 
zbirke osebnih podatkov v predpisanem roku posameznika o svoji odlo~itvi ne obvesti, 
se {teje, da je zahtevo zavrnil. ^e upravljavec posameznika z njegovimi osebnimi po-
datki ne seznani, ima ta pravico, da vlo`i prito`bo pri Informacijskem poobla{~encu 
(to pravico posamezniku zagotavlja Zakon o Informacijskem poobla{~encu). 

3. Pravica do dopolnitve ali popravka

Zaradi zahteve po to~nosti in a`urnosti podatkov mora upravljavec zbirke osebnih 
podatkov na zahtevo posameznika dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne 
podatke, za katere posameznik ugotovi, da so nepopolni, neto~ni, nea`urni ali so bili 
zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Na zahtevo posameznika je upravljavec o 
tem dol`an obvestiti vse uporabnike in pogodbene obdelovalce, ki jim je posredoval 
njegove podatke. Tega mu ni treba storiti le izjemoma, ~e bi to povzro~ilo velike 
stro{ke ali zahtevalo veliko ~asa in dela. Zahteva za dopolnitev ali popravek se vlo`i 
pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Navedene spremembe 
mora upravljavec vnesti v 15 dneh od prejema zahteve in o tem obvestiti vlagatelja 
zahteve oziroma ga mora v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo 
storil. V primeru molka upravljavca osebnih podatkov se {teje, da je zahtevo zavrnil. 

zakon o varstvu osebnih podatkov: pravice posam
eznika 

21



Stro{ke sprememb nosi upravljavec. ^e upravljavec ugotovi, da so osebni podatki 
nepopolni, neto~ni ali nea`urni, jih mora dopolniti oziroma popraviti ter o tem ob-
vestiti posameznika, ~e z zakonom ni dolo~eno druga~e.

Osebni podatki se lahko v javnem sektorju izjemoma obdelujejo tudi, ~e za to ni 
izrecne zakonske podlage, in sicer ~e je to nujno za izvr{evanje zakonitih pristoj-
nosti, nalog ali obveznosti v javnem sektorju in ~e se s tem ne pose`e v upravi~en 
interes posameznika, na katerega se osebni podatki nana{ajo. Podobno se v zaseb-
nem sektorju lahko obdelujejo tudi osebni podatki, ~e je to nujno za uresni~evanje 
zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi o~itno prevladujejo nad in-
teresi posameznika, na katerega se osebni podatki nana{ajo. V teh primerih 
lahko posameznik pri upravljavcu osebnih podatkov vlo`i ugovor; ~e doka`e, da 
pogoji za izjemno obdelavo osebnih podatkov niso izpolnjeni, lahko kadar koli 
zahteva ustavitev obdelave svojih podatkov. ^e upravljavec ugovoru ne ugodi, 
lahko posameznik zahteva, da o obdelavi odlo~i Informacijski poobla{~enec. Svo-
jo zahtevo lahko vlo`i v 7 dneh od vro~itve odlo~itve o ugovoru, Informacijski 
poobla{~enec pa odlo~i v 2 mesecih od prejema zahteve. Vlo`ena zahteva zadr`i 
obdelavo osebnih podatkov posameznika, stro{ke pa krije upravljavec.

4. Sodno varstvo pravic posameznika 

Pravico do sodnega varstva jam~i Ustava RS, ZVOP-1 pa jo natan~neje dolo~a, 
zato lahko posameznik, ki ugotovi, da so kr{ene njegove pravice, s to`bo za-
hteva sodno varstvo za ves ~as, dokler kr{itev traja. ^e je kr{itev `e prenehala, 
lahko vlo`i to`bo za ugotovitev, da je kr{itev obstajala, ~e mu v zvezi s kr{itvijo 
ni zagotovljeno drugo sodno varstvo. ^e zakon o varstvu osebnih podatkov ne 
dolo~a druga~e, o to`bi odlo~a Upravno sodi{~e. Postopek s to`bo je nujen 
in prednosten, kar pomeni, da ga mora sodi{~e izvesti v najkraj{em mo`nem 
~asu. V tem postopku je javnost na~eloma izklju~ena. Zakon dopu{~a tudi izdajo 
za~asne odredbe, s katero lahko posameznik od sodi{~a zahteva, da upravljavcu 
osebnih podatkov nalo`i, da do pravnomo~ne odlo~itve o upravnem sporu 
prepre~i vsakr{no obdelavo spornih osebnih podatkov. 

Omejitev pravic

Z uporabo testa sorazmernosti je mogo~e nekatere pravice posameznika ome-
jiti. Izjemoma je mogo~e omejiti le naslednje pravice:

• obve{~anje posameznika o obdelavi osebnih podatkov,

• pravica posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

• pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in ugovora.

To je mogo~e storiti le z zakonom in zgolj zaradi varstva suverenosti in obrambe 
dr`ave, varstva dr`avne varnosti in ustavne ureditve dr`ave, varnostnih, politi~nih 
in gospodarskih interesov dr`ave, izvr{evanja pristojnosti policije, prepre~evanja, 
razkrivanja, odkrivanja, dokazovanja in pregona kaznivih dejanj in prekr{kov, 
odkrivanja in kaznovanja kr{itev eti~nih norm za dolo~ene poklice, iz mone-
tarnih, prora~unskih ali dav~nih razlogov, zaradi nadzora nad policijo in varstva 
posameznika, na katerega se nana{ajo osebni podatki, ali pravic in svobo{~in 
drugih. Te omejitve se lahko dolo~ijo samo v obsegu, ki je nujen za omejitev. 
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Nadzorni organ – Informacijski poobla{~enec

S sprejetjem Zakona o Informacijskem poobla{~encu je bil ustanovljen nov samos-
tojen in neodvisen dr`avni organ, ki ima {tevilne pristojnosti na podro~ju varstva 
osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega zna~aja. Med drugim je In-
formacijski poobla{~enec pristojen tudi za izvajanje in{pekcijskega nadzorstva 
nad izvajanjem Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugih predpisov s tega 
podro~ja. Organ vodi informacijski poobla{~enec, ki je hkrati glavni dr`avni nad-
zornik za varstvo osebnih podatkov. Med najpomembnej{e naloge Informacijskega 
poobla{~enca sodi zagotavljanje enotnega uresni~evanja varstva osebnih podatkov 
in sodelovanje z ministrstvi pri pripravi predpisov s podro~ja osebnih podatkov. 

V okviru in{pekcijskega nadzorstva Informacijski poobla{~enec nadzoruje:

1.  zakonitost obdelave osebnih podatkov,

2.  ustreznost ukrepov in izvajanje postopkov za njihovo zavarovanje,

3.  izvajanje dolo~b zakona, ki urejajo katalog zbirke osebnih podatkov, register zbirk 
in evidentiranje posredovanja osebnih podatkov posameznim uporabnikom, 

4.  izvajanje dolo~b zakona glede iznosa osebnih podatkov v tretjo dr`avo in 
njihovega posredovanja tujim uporabnikom.

Pri opravljanju nadzorstva je dr`avni nadzornik upravi~en:

1.  pregledovati dokumentacijo, ki se nana{a na obdelavo osebnih podatkov, 
ne glede na njeno zaupnost ali tajnost, iznos osebnih podatkov v tretjo 
dr`avo in njihovo posredovanje tujim uporabnikom,

2.  pregledovati vsebino zbirk in katalogov zbirk osebnih podatkov, ne glede na 
njihovo zaupnost ali tajnost, 

3.  pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov,

4.  pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki, ra~unalni{ko 
in drugo opremo ter tehni~no dokumentacijo,

5.  preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih podatkov ter nji-
hovo izvajanje, 6. izvajati druge pristojnosti, dolo~ene z zakonom, ki ureja 
in{pekcijski nadzor, ter z zakonom, ki ureja splo{ni upravni postopek,

7.  opravljati druge zadeve, dolo~ene z zakonom, zlasti z zakonom o in{pekcijskem 
nadzorstvu.

Dr`avni nadzornik, ki pri opravljanju in{pekcijskega nadzorstva ugotovi kr{itev 
zakona ali drugega predpisa s podro~ja varstva osebnih podatkov, ima pravico 
takoj odrediti naslednje in{pekcijske ukrepe:

1.  da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravijo na na~in in v roku, ki ga dolo~i,

2.  prepoved obdelave osebnih podatkov osebam javnega ali zasebnega sek-
torja, ki niso zagotovile ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje 
osebnih podatkov,

3.  prepoved obdelave osebnih podatkov ter njihovo anonimiziranje, blokiranje, 
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brisanje ali uni~enje, ~e ugotovi, da se obdelujejo v nasprotju z dolo~bami 
zakona,

4.  prepoved iznosa osebnih podatkov v tretjo dr`avo ali prepoved njihovega 
posredovanja tujim uporabnikom, ~e je to v nasprotju z dolo~bami zakona 
ali obvezujo~e mednarodne pogodbe,

5.  druge ukrepe, dolo~ene z zakonoma, ki urejata in{pekcijski nadzor in splo{ni 
upravni postopek.

Zoper odlo~bo ali sklep nadzornika ni prito`be, zakon pa dovoljuje upravni spor. 
^e nadzornik ugotovi, da obstaja sum kaznivega dejanja ali prekr{ka, mora po-
dati tudi kazensko ovadbo oziroma izvesti postopek v skladu z zakonom, ki 
ureja prekr{ke. 

 

Sodelovanje z drugimi organi 

Informacijski poobla{~enec pri svojem delu sodeluje z drugimi dr`avnimi organi, 
organi Evropske unije za varstvo osebnih podatkov, mednarodnimi organizaci-
jami, tujimi nadzornimi organi za varstvo osebnih podatkov, zavodi, zdru`enji, 
nevladnimi organizacijami s podro~ja varstva osebnih podatkov ali zasebnosti 
ter drugimi organizacijami in organi na vseh podro~jih, ki so pomembna za 
varstvo osebnih podatkov. 

Pristojnosti glede predpisov 

Informacijski poobla{~enec daje tudi predhodna mnenja ministrstvom, 
dr`avnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih skupnosti in drugim 
dr`avnim organom ter nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti dolo~b predl-
ogov zakonov in predpisov z zakoni in predpisi, ki urejajo osebne podatke. Na 
Ustavno sodi{~e Republike Slovenije lahko vlo`i tudi zahtevo za oceno ustavnosti 
predlaganih zakonov in predpisov, ~e se v zvezi s postopkom, ki ga vodi, pojavi 
vpra{anje ustavnosti in zakonitosti. 

 

Javnost dela 

Delo Informacijskega poobla{~enca je javno, zato lahko izdaja glasila in stroko-
vno literaturo, na spletni strani objavlja predhodna mnenja, zahteve za oceno 
ustavnosti, potem ko jih je prejelo Ustavno sodi{~e, ter poobla{~en~eve odlo~be 
in sklepe, odlo~be in sklepe sodi{~ s splo{no in upravno pristojnostjo, ki se 
nana{ajo na varstvo osebnih podatkov, daje neobvezna mnenja o skladnosti 
kodeksov poklicne etike, splo{nih pogojih poslovanja oziroma njihovih predlogih 
s predpisi s podro~ja varstva osebnih podatkov. Prav tako lahko daje neobvez-
na mnenja, pojasnila, navodila in priporo~ila ter zavzema stali{~a o vpra{anjih 
s podro~ja varstva osebnih podatkov ter daje izjave za javnost o opravljenih 
in{pekcijskih nadzorih. O svojih aktivnostih lahko obve{~a medije.

Vsa mnenja in dolo~be najdete na spletni strani v rubriki Odlo~be – Varstvo ose-
bnih podatkov; i{~ete lahko tako po vsebini kot po datumih odlo~itev.
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Iznos v Evropsko unijo (EU) ali Evropski gospodarski prostor (EGP) ter 
iznos v tretje dr`ave

Zakon o varstvu osebnih podatkov je dr`ave EU in EGP izena~il s Slovenijo. 
Dolo~a namre~, da se za ~lanice EU in EGP ne uporabljajo dolo~be Zakona o 
iznosu podatkov v tretje dr`ave. Tretje dr`ave so po zakonu tiste, ki niso ~lanice 
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP poleg dr`av EU ses-
tavljajo {e Norve{ka, Islandija in Liechtenstein). 

Iznos osebnih podatkov v tretjo dr`avo je dovoljen, ~e Informacijski poobla{~enec 
izda odlo~bo, da tretja dr`ava zagotavlja ustrezno raven varstva osebnih po-
datkov. Odlo~ba ni potrebna, ~e je tretja dr`ava na seznamu dr`av, za katere je 
ugotovljeno, da to zagotavljajo v celoti ali delno. Seznam teh dr`av in dr`av, ki 
tega pogoja ne izpolnjujejo, vodi Informacijski poobla{~enec. ^e je ugotovljeno, 
da tretja dr`ava ustrezno raven varstva osebnih podatkov zagotavlja le delno, se 
v seznamu navede tudi, glede ~esa je ustrezna raven zagotovljena. Informacijski 
poobla{~enec seznam objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlo~ba tudi ni potrebna, ~e tako dolo~a kak drug zakon ali mednarodna pogod-
ba ali ~e v to posameznik privoli pisno, pri ~emer mora biti seznanjen s posl-
edicami iznosa osebnih podatkov iz dr`ave. Iznos je mo`en tudi zaradi zavarov-
anja `ivljenja ali telesa posameznika, sklenitve in izvr{itve pogodbe, ki je v korist 
posameznika, in {e iz nekaterih drugih razlogov, ki jih zakon taksativno na{teva.

 

Informacijski poobla{~enec uvede postopek ugotavljanja ustrezne ravni varst-
va osebnih podatkov v tretji dr`avi z in{pekcijskim nadzorstvom ali na predlog 
fizi~ne ali pravne osebe, ki lahko izka`e pravni interes za izdajo odlo~be. Pri 
tem sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije ter z za to 
pristojnim organom Evropske unije. ^e dr`ava ustrezne ravni varstva osebnih 
podatkov ne zagotavlja, poobla{~enec o tem najpozneje v 15 dneh od izdaje 
odlo~be obvesti pristojni organ Evropske unije. 

Zoper to odlo~bo ni prito`be, dovoljen pa je upravni spor. 

 

Pri odlo~anju o ustrezni ravni varstva osebnih podatkov v tretji dr`avi mora In-
formacijski poobla{~enec ravnati zelo skrbno; preu~iti mora vrsto osebnih po-
datkov, namen in trajanje predlagane obdelave, pravno ureditev v dr`avi izvora 
in v dr`avi prejemnici, tudi ureditev varstva osebnih podatkov tujih dr`avljanov, 
ter ukrepe zavarovanja osebnih podatkov, ki se v dr`avi prejemnici uporabljajo. 

Pri odlo~anju mora upo{tevati:

1.  ali se podatki uporabljajo le za namen, za katerega so bili izneseni, in ali se 
namen lahko spremeni le na podlagi dovoljenja upravljavca osebnih podatk-
ov, ki jih je posredoval, oziroma na podlagi osebne privolitve posameznika; 

2.  ali ima posameznik mo`nost izvedeti, za kak namen so se njegovi osebni 
podatki uporabljali in komu so bili posredovani, ali ima mo`nost popravka 
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ali izbrisa neto~nih ali nea`urnih osebnih podatkov, razen ~e mu to zaradi 
tajnosti postopka onemogo~ajo obvezujo~e mednarodne pogodbe;

3.  ali tuji upravljavec izvaja ustrezne organizacijske in tehni~ne postopke ter 
ukrepe za zavarovanje podatkov; 

4.  ali je dolo~ena kontaktna oseba, ki je poobla{~ena za posredovanje informa-
cij v zvezi s tem,

5.  ali lahko tuj uporabnik iznese osebne podatke le pod pogojem, da je pri 
tujem uporabniku, ki mu bodo osebni podatki posredovani, zagotovljeno 
ustrezno varstvo osebnih podatkov tudi za tuje dr`avljane; 

6.  ali je posameznikom, katerih osebni podatki so bili izneseni, zagotovljeno 
u~inkovito pravno varstvo. 

zakon o varstvu osebnih podatkov: iznos osebnih podatkov
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1. Neposredno tr`enje

Neposredno tr`enje je ponujanje blaga, storitev, zaposlitev ali za~asnega oprav-
ljanja del z uporabo po{tnih storitev, telefonskih klicev, elektronske po{te ali 
drugih telekomunikacijskih sredstev. V sodobni potro{ni{ki dru`bi je neposred-
nega tr`enja vse ve~, pomembno pa je, da lahko za te namene upravljavec 
osebnih podatkov uporablja le tiste osebne podatke posameznikov, ki jih je 
zbral iz javno dostopnih virov ali z zakonitim opravljanjem dejavnosti. Uporablja 
lahko le naslednje osebne podatke: osebno ime, naslov stalnega ali za~asnega 
prebivali{~a, telefonsko {tevilko, naslov elektronske po{te ter {tevilko telefaksa. 
Na podlagi osebne privolitve posameznika pa lahko uporablja tudi druge po-
datke, ob~utljive osebne podatke pa le, ~e ima za to izrecno osebno privolitev 
posameznika, praviloma pisno. 

Ob neposrednem tr`enju mora upravljavec posameznika obvestiti o njegovi 
pravici, da lahko kadar koli pisno ali druga~e zahteva trajno ali za~asno prepoved 
uporabe svojih osebnih podatkov za neposredno tr`enje. Upravljavec osebnih 
podatkov je dol`an v 15 dneh prenehati z neposrednim tr`enjem in o tem v 
naslednjih 5 dneh pisno ali druga~e obvestiti posameznika, ki je to zahteval. 

^e namerava posameznikove osebne podatke posredovati drugim uporab-
nikom, je o tem dol`an obvestiti posameznika. V obvestilu mora navesti, katere 
podatke namerava posredovati, komu in za kak{en namen. 

2. Videonadzor

Danes je videonadzor le ena od mo`nosti za nadzorovanje. Izvajalec videonad-
zora mora o tem vedno na vidnem mestu objaviti obvestilo. To mora vsebovati:

1.  informacijo, da se izvaja videonadzor, 

2.  naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja,

3.  telefonsko {tevilko za pridobitev informacij, kje in koliko ~asa se shranjujejo 
posnetki.

Zakon {e dolo~a, da mora biti videonadzorni sistem zavarovan pred dostopom 
nepoobla{~enih oseb.

a)  Uradni slu`beni ali poslovni prostori

 Javni in zasebni sektor lahko izvajata videonadzor dostopa v svoje uradne 
slu`bene ali poslovne prostore, ~e je to potrebno za varnost ljudi in 
premo`enja, zaradi samega nadzora vstopov in izstopov, ali ~e zaradi nar-
ave dela obstaja mo`nost ogro`anja zaposlenih. Odlo~itev o tem sprejme 
pristojni funkcionar, predstojnik, direktor ali drugi pristojni oziroma za to 
poobla{~eni posameznik. V pisni odlo~itvi morajo biti obrazlo`eni razlogi za 
uvedbo videonadzora. Ta se lahko dolo~i tudi z zakonom ali s podzakonskim 
predpisom. O izvajanju videonadzora je potrebno pisno obvestiti vse zapos-
lene, ki delajo v nadzorovanem prostoru. Pri videonadzoru zbirka osebnih 
podatkov obsega posnetek posameznika (slika, glas), datum in ~as vstopa v 
prostor in izstopa iz njega, lahko pa tudi posameznikovo osebno ime, naslov 
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stalnega ali za~asnega prebivali{~a, zaposlitev, {tevilko in podatke o vrsti 
njegovega osebnega dokumenta ter razlogu za vstop oziroma izstop. Tako 
pridobljeni podatki se lahko hranijo najve~ eno leto, nato se – ~e zakon ne 
dolo~a druga~e – izbri{ejo.

b) Ve~stanovanjske stavbe 

 Ker se vedno ve~ prebivalcev ve~stanovanjskih hi{ zaradi varnosti ljudi in 
premo`enja odlo~a za videonadzor, je treba opozoriti, da je za uvedbo le-
tega v ve~stanovanjski stavbi potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo 
v lasti ve~ kot 70 % solastni{kih dele`ev. Videonadzor se v taki stavbi lahko 
uvede zgolj zaradi varnosti ljudi in premo`enja, kar pomeni, da se lahko 
nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov stavbe ter skupni prostori, pre-
povedan pa je videonadzor hi{nikovega stanovanja in hi{nikove delavnice. 
Prav tako je prepovedano omogo~iti pregledovanje posnetkov videon-
adzornega sistema prek interne ali javne kabelske televizije, interneta ali 
s pomo~jo drugega telekomunikacijskega sredstva. Posameznih vhodov v 
stanovanja ni dovoljeno nadzorovati.

c) Delovni prostori 

 Videonadzor se lahko izvaja tudi v delovnih prostorih, vendar le pod pogoji 
in na na~in, dolo~en z zakonom. Izvaja se lahko le v izjemnih primerih, 
kadar je to nujno za varnost ljudi ali premo`enja ali za varovanje tajnih po-
datkov in poslovnih skrivnosti ter tega ni mogo~e dose~i z milej{imi ukrepi. 
Zato se lahko videonadzor izvaja le v tistih delih delovnih prostorov, kjer 
je potrebno varovati prej omenjene interese oziroma dobrine. Zakon pre-
poveduje videonadzor v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v 
garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Pred uvedbo videonadzora v 
javnem ali zasebnem sektorju se mora delodajalec posvetovati z reprezenta-
tivnim sindikatom pri delodajalcu. 

3. Biometrija 

Biometri~ne zna~ilnosti so telesne, fiziolo{ke in vedenjske zna~ilnosti, ki jih 
imajo vsi posamezniki, so pa edinstvene in nespremenljive in je mo`no z njimi 
posameznika dolo~iti, zlasti z uporabo prstnega odtisa, posnetka papilarnih linij 
s prsta, {arenice, o~esne mre`nice, obraza, u{esa, deoksiribonukleinske kisline 
(DNK) ter zna~ilne dr`e. Z obdelavo biometri~nih zna~ilnosti se ugotavljajo ali 
primerjajo lastnosti posameznika, tako da se posameznika lahko identificira ozi-
roma se preveri njegovo identiteto, in sicer pod pogoji, dolo~enimi v ZVOP-1 
(biometrijski ukrepi).

V javnem sektorju lahko biometri~ne ukrepe dolo~i le zakon, ~e je to nujno za 
varovanje ljudi, premo`enja, tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti ter tega ni 
mogo~e dose~i z milej{imi ukrepi. 
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Zasebni sektor lahko biometrijske ukrepe izvaja iz enakih razlogov kot javni, ~e je 
to nujno potrebno za opravljanje dejavnosti. Delodajalec lahko te ukrepe izvaja le 
nad svojimi zaposlenimi, in sicer le, ~e so bili o tem predhodno pisno obve{~eni. 
^e izvajanje teh ukrepov v zasebnem sektorju ni urejeno z zakonom, mora up-
ravljavec osebnih podatkov pred uvedbo ukrepov Informacijskemu poobla{~encu 
posredovati opis ukrepov in razloge za njihovo uvedbo. Brez odlo~be Informacij-
skega poobla{~enca upravljavec osebnih podatkov biometrijskih ukrepov ne sme 
izvajati. Poobla{~enec je dol`an najpozneje v 2 mesecih odlo~iti, ali so na~rtovani 
ukrepi v skladu z dolo~ili ZVOP-1. Rok se izjemoma lahko podalj{a za najve~ 
mesec dni, in sicer ~e bi uvajanje teh ukrepov prizadelo ve~ kot 20 zaposlenih v 
osebi zasebnega sektorja ali ~e reprezentativni sindikat pri delodajalcu zahteva 
sodelovanje v upravnem postopku. Zoper odlo~bo poobla{~enca ni prito`be, do-
voljen pa je upravni spor. 

V javnem sektorju se lahko uvedejo biometrijski ukrepi v zvezi z vstopom v stavbo ali 
v dele stavbe in evidentiranjem prisotnosti zaposlenih. Oseba javnega sektorja mora 
predhodno pridobiti pozitivno odlo~bo Informacijskega poobla{~enca, ta pa mora 
tudi za javni sektor z vidika na~ela sorazmernosti ugotavljati, ali je nameravana uved-
ba biometrijskih ukrepov za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premo`enja ali 
za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti res nujno potrebna.

4. Evidenca vstopov in izstopov

Glede tega sta javni in zasebni sektor izena~ena. Za varovanje premo`enja, `iv-
ljenja ali zdravja posameznikov ter reda v prostorih se lahko od posameznika 
zahteva, da navede dolo~ene osebne podatke ter razlog za vstop ali izstop. Po 
potrebi se lahko osebni podatki preverijo tudi s preverjanjem osebnega doku-
menta. Evidenca vstopov in izstopov lahko vsebuje le naslednje osebne podatke 
posameznika: osebno ime, {tevilko in vrsto osebnega dokumenta, naslov stal-
nega ali za~asnega prebivali{~a, zaposlitev, datum in uro ter razlog za vstop ali 
izstop. Osebni podatki iz take evidence se lahko hranijo najve~ 3 leta od vpisa, 
nato se izbri{ejo ali na drug na~in uni~ijo.

5. Javne knjige in povezovanje zbirk osebnih podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov, pridobljenih iz javne knjige, je potrebno izhajati 
iz zakonitega namena, zaradi katerega je bila javna knjiga vzpostavljena. Osebni 
podatki iz javne knjige, ki je urejena z zakonom, se lahko uporabljajo le v skladu 
z namenom, za katerega so bili zbrani, ali se obdelujejo, ~e je zakoniti namen 
njihovega zbiranja ali obdelave dolo~en ali dolo~ljiv.

Zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig je dovoljeno povezo-
vati samo, ~e to dovoljuje zakon. Ob povezavi dveh ali ve~ zbirk osebnih po-
datkov, ki se vodijo za razli~ne namene, je upravljavec o tem dol`an predhodno 
pisno obvestiti Informacijskega poobla{~enca. 
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Posebno varstvo pa zakon zagotavlja zbirki, ki vsebuje tudi ob~utljive osebne 
podatke, ali za primer, ~e bi povezovanje razkrilo ob~utljive podatke ali ~e je 
za povezovanje potrebna uporaba istega povezovalnega znaka. V teh prime-
rih povezovanje ni dovoljeno brez predhodnega dovoljenja Informacijskega 
poobla{~enca. 

Informacijski poobla{~enec dovoli povezavo na podlagi pisne vloge upravljavca, 
~e ugotovi, da ta zagotavlja ustrezno varstvo osebnih podatkov. Zoper odlo~bo 
poobla{~enca ni prito`be, dovoljen pa je upravni spor. 

Vedno pa je prepovedano povezovanje zbirke osebnih podatkov iz kazenske 
in prekr{kovnih evidenc z drugimi zbirkami osebnih podatkov ter povezovanje 
zbirke osebnih podatkov iz kazenske evidence in prekr{kovnih evidenc. 
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o inform
acijski pooblaščenki

Nata{a Pirc Musar se je rodila leta 1968 v Ljubljani. Na ljubljanski Pravni fakulteti 
je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit je opravila leta 1997. Po kon~anem 
{tudiju se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je {est let delala 
kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik. Nato je 
bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na najve~ji slovenski 
komercialni televiziji POP TV. 

Svoje novinarsko znanje je izpopolnjevala na CNN v Atlanti, v Zdru`enih dr`avah 
Amerike, pozneje pa je dva semestra {tudirala na oddelku za medije na uni-
verzi v Manchestru v Veliki Britaniji. Med {tudijem je bila na praksi na televi-
zijskih postajah BBC, Granada TV, Sky News, Reuter TV in Border TV. Pisala je 
~lanke za razli~ne ~asopise in delala na razli~nih radijskih postajah. @elja po 
novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je slu`bo za korpo-
rativno komuniciranje v dru`bi Aktiva Group, najve~ji zasebni finan~ni dru`bi v 
Sloveniji. Aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodi{~u kot direktorica Cen-
tra za izobra`evanje in informiranje. Julija 2004 jo je Dr`avni zbor na predlog 
predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnov{ka izvolil za poobla{~enko za 
dostop do informacij javnega zna~aja. Od sprejema Zakona o Informacijskem 
poobla{~encu nadaljuje delo kot informacijska poobla{~enka. 
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Informacijski poobla{~enec je samostojen in neodvisen dr`avni organ, ki je s 
sprejemom Zakona o Informacijskem poobla{~encu decembra 2005 nastal iz 
Poobla{~enca za dostop do informacij javnega zna~aja (IJZ) in In{pektorata za 
varstvo osebnih podatkov. Njegovi osnovni dejavnosti sta varovanje osebnih po-
datkov ter nadzor nad odprtostjo in preglednostjo dela javnega sektorja. Temu 
je prilagojena tudi organizacijska struktura organa. 

o uradu inform
acijski pooblaščenec

35

Sektor za informacije 

javnega zna~aja

Strokovna slu`ba 

za varstvo osebnih 

podatkov

Tehni~na slu`ba

Informacijski 

poobla{~enec

Re{evanje prito`b pri 

dostopu do IJZ

Re{evanje prito`b pri 

ponovni uporabi IJZ

In{pekcijski nadzor

Vodenje registra zbirk 

osebnih podatkov

Svetovanje

Re{evanje prito`b  

in drugih vlog



36



INFORMACIJSKI POOBLA[^ENEC

e-po{ta: gp.ip�ip-rs.si

Dav~na {tevilka: 89502868, IP ni dav~ni zavezanec 

Mati~na {tevilka: 1867571 

TRR: 01100-6300109972 

 

http://www.ip-rs.si

http://www.ic-rs.si

kontakti
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