
ODSTOPANJA OD 
ODSTOPANJ 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO/MEDNARODNO ORGANIZACIJO V 2 KORAKIH:

II. KORAK:
PRAVNA PODLAGA ZA PRENOSE

Prenos je dopusten, če je na enega od naslednjih
načinov zagotovljna ustrezna raven varstva osebnih podatkov po prenosu:

I. KORAK:
OSNOVNA PRAVNA 
PODLAGA

V prvem koraku zagotovite 
ustrezno pravno podlago za 
obdelavo osebnih podatkov 
(6. in 9. čl. ter 28. čl. 
Splošne uredbe*).

2 USTREZNI 
ZAŠČITNI UKREPI 

Evropska komisija in IP sta za nekatere države 
ugotovila, da zagotavljajo ustrezno raven 
varstva osebnih podatkov, to pomeni, da 
izvoznik lahko prenese podatke brez posebnega 
dovoljenja IP ali izpolnjevanja dodatnih pogojev 
(ustrezni zaščitni ukrepi, odstopanja v posebnih 
primerih).

Za katere države to trenutno velja? 
• Andora, 
• 
• Kanada, 
• Ferski otoki, 
• Guersney, 
• Izrael, 
• Isle of Man, 

• Jersey, 
• Makedonija, 
• Nova Zelandija, 
• Švica, 
• Urugvaj, 
• Japonska.

Ustrezni zaščitni ukrepi zagotavljajo, da 
upravljavec ali obdelovalec v tretji državi 
zagotavljata ustrezno raven varstva osebnih 
podatkov. Delijo se glede na to, ali je potrebno 
predhodno dovoljenje IP.   

Posebno dovoljenje IP ni pogoj za prenose 
na podlagi:

• zavezujočih poslovnih pravil,*
• 
• odobrenih kodeksov ravnanja,
• odobrenih mehanizmov potrjevanja,
• pravno zavezujočih in izvršljivih 

instrumentov (javni sektor).

*zavezujoča poslovna pravila mora pred 

nadzorni organ

Predhodno dovoljenje IP je pogoj za prenos na 
podlagi:
• pogodb, ki jih izvoznik in uvoznik sama 

določita,
• določb, ki se vstavijo v upravne dogovore 

med javnimi organi (javni sektor)

Ko pravne podlage za prenose iz (1) in (2) niso možne, je 
prenos dopusten, če je izpolnjen eden od spodnjih pogojev. 
Prenos na tej podlagi je dopusten le izjemoma, zato ni 
ustrezen za izvajanje rednega oz. stalnega prenosa podatkov. 

Prenos se lahko izjemoma izvede, če je podan vsaj eden od 
naslednjih pogojev:  
• izrecna privolitev posameznika,
• izvajanje pogodbe s posameznikom ali predpogodbenih 

ukrepov,
• prenos je potreben za sklenitev ali izvajanje pogodbe, ki je 

v interesu posameznika,
• obstajajo pomembni razlogi javnega interesa,
• uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov
• zaščita življenjskih interesov, ko posameznik ni sposoben 

• prenos iz registra, ki je po pravu EU ali države članice 

Če prenos tudi na podlagi odstopanj v posebnih primerih (3) 
ni možen, je pa nujen, se prenos lahko izvede, če so izpolnjeni 
vsi naslednji pogoji:  

 
 
 

 

• prenos ni ponovljiv, 
• zadeva omejeno število posameznikov, 
•

prizadeva upravljavec, nad katerimi ne prevladajo interesi 
ali pravice in svoboščine posameznikov, ter 

• upravljavec je predhodno ocenil vse okoliščine v zvezi s 
prenosom in predvidel ustrezne zaščitne ukrepe v zvezi z 
varstvom osebnih podatkov in informacije posamezniku o 
prenosu (po 13. in 14. členu Splošne uredbe).

ČLEN 28: 
PODLAGA, KI IZVIRA IZ 
POGODBE O OBDELAVI 
OSEBNIH PODATKOV
• smernice IP o (pogodbeni) 

obdelavi OP če je ta pogoj izpolnjen je prenos 
dopusten brez dodatnih omejitev 

ODSTOPANJA V POSEBNIH 
PRIMERIH 

3

Če je zagotovljena 
osnovna pravna 

podlaga, potem je za 
zakonit prenos treba  
zagotovi� še podlago 
za prenose osebnih 
podatkov (II. korak).

*Uredba (EU) 
2016/679 (Splošna uredba o 
varstvu podatkov)

ČLEN 6: 
PRAVNE PODLAGE ZA 
OBDELAVO 
OBIČAJNIH OP  

ČLEN 9: 
PRAVNE PODLAGE 
ZA OBDELAVO 
POSEBNIH VRST OP  

če je ta pogoj izpolnjen je prenos 
dopusten ob pogoju, da upravljavec 
zagotovi ustrezne dopolnilne zaščitne 
ukrepe, ki zagotavljajo varovanje 
zasebnos� in temeljnih pravic in 
svoboščin, ki je ekvivalentno ravni 
varstva osebnih podatkov v EU 

4

�pskih pogodbe Evropske Unije, 

DRŽAVA ZAGOTAVLJA 
USTREZNO RAVEN 
VARSTVA OP 

1

če ta pogoj ni izpolnjen je treba 
preveri�, ali je mogoče prenos 
zagotovi� na podlagi ustreznih 
zaščitnih ukrepov

če ta pogoj ni izpolnjen je treba 
preveri�, ali je mogoče prenos 
zagotovi� na podlagi odstopanj 
v posebnih primerih 

Več o tem:
Smernice IP 

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-glede-prenosa-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave-in-mednarodne-organizacije-po-splosni-uredbi-o-varstvu-podatkov/
https://www.ip-rs.si/
https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/smernice-o-pogodbeni-obdelavi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02016R0679-20160504

