Pravne podlage za zasebni sektor, ko
obdeluje običajne osebne podatke
člen 6 (1) Splošne uredbe

Primeri:

PRIVOLITEV
točka (a)

OBDELAVA JE
POTREBNA ZA
SKLENITEV ALI
ZA IZVAJANJE
POGODBE
točka (b)

Prijava na prejemanje
e-novic.

Sodelovanje v nagradni igri.

Objava osebnih podatkov na
spletu.

Posameznik izvede spletni
nakup.

Nakup v veleblagovnici z bančno
kartico.

Delo po pogodbi zunaj delovnega
razmerja.

Podatki zaposlenih na podlagi
Zakona o delovnih razmerjih.

Podatki komitentov bank na
podlagi Zakona o bančništvu.

Podatki zavarovancev na podlagi
Zakona o zavarovalništvu.

Pošiljanje obvestil za javnost
na službene e-naslove
novinarjev.

Varovanje omrežja.

Preprečevanje goljufij.

ZAKON ALI IZVAJANJE
JAVNIH NALOG
točki (c) ali (e)

ZAKONITI
INTERESI,
KI PREVLADAJO
NAD INTERESOM
POSAMEZNIKA
točka (f)

Veljavna
PRIVOLITEV
poSplošni
Splošni
uredbi
Veljavna
PRIVOLITEV po
uredbi

DOKAZLJIVA
DOKAZLJIVA

PROSTOVOLJNA
PROSTOVOLJNA

SPECIFIČNA
SPECIFIČNA

INFORMIRANA
INFORMIRANA

NEDVOUMNA
NEDVOUMNA

Dokazljiva je privolitev, ki omogoča,
Dokazljiva
je privolitev,
ki izda jo lahko upravljavec
kadarkoli
omogoča,
danadzornega
jo lahko uprakaže na zahtevo
organa.

Prostovoljna je privolitev, ki:
Prostovoljna
je privolitev,
ki:
• zagotavlja resnično
izbiro in na• zagotavlja
resnično izbiro
dzor,
nadzor,
• in
izhaja
iz razmerja nesorazmerne
močiizhaja
med upravljavcem
in posa• NE
iz razmerja
nemeznikom
(delovno
razmerje,
sorazmerne moči med upjavna oblasti, itd.),
ravljavcem in posamezni• NI pogoj za sklenitev pogodbe,
(delovno
razmerje,
• kom
jo lahko
posameznik
kadarkoli
javna
oblast
itd.),
umakne,
•• NI
pogoj škodljivih
za sklenitev
pone prinaša
posledic
za
posameznika, če je ne poda ali če
godbe,
• jo
joumakne.
lahko posameznik

Specifična je privolitev, ki je podana
Specifična
je privolitev,
ki je
za konkretno opredeljen
namen.

Informirana je privolitev, ki jasno
Informirana
je privolitev, ki
pove:
jasno
• kdo pove:
je upravljavec,
•• kdo
je upravljavec,
za kakšen
namen se bodo podatki
obdelovali
• za
kakšen namen se bodo
• kateri
podatki
se bodo obdelovali
podatki
obdelovali,
• da lahko posameznik privolitev
• kateri podatki se bodo
kadarkoli umakne
• obdelovali,
da ima pravico, da zanj ne vel• da
lahko posameznik
prija odločitev,
ki temelji zgolj na
volitev
kadarkoli
umakne,
avtomatizirani
obdelavi,
vključno
z oblikovanjem
profilov
• da
ima pravico,
da zanj ne
• o
morebitnih
tveganjih
pri prenovelja odločitev, ki temelji
su osebnih podatkov v tretjo držazgolj na avtomatizirani
vo ali mednarodno organizacijo.

Nedvoumna je privolitev, ki je podana
Nedvoumna
je privolitev,
z izkazljivim in aktivnim
dejanjemki je
podana z izkazljivim in
posameznika,
aktivnim
dejanjem posani domnevana.

vljavec kadarkoli izkaže na
zahtevo nadzornega
organa.

kadarkoli umakne,
• ne prinaša škodljivih posledic za posameznika, če
je ne poda ali če jo
umakne.

podana za konkretno opredeljen namen.

obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov,
• o morebitnih tveganjih pri
prenosu osebnih podatkov
v tretjo državo ali
mednarodno organizacijo.

meznika, ni domnevna.

