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Namen dokumenta:

Smernice podajajo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja ponudnikov blaga in storitev na trgu, ki se nanašajo
na zbiranje osebnih podatkov posameznikov. Smernice na konkretnih primerih dobrih in slabih praks pojasnjujejo, kako
pošteno in zakonito obdelovati osebne podatke in podajajo priporočila glede oblikovanja »Obvestila o varstvu osebnih
podatkov«.

Ciljne javnosti:

Ponudniki blaga in storitev na trgu; izvajalci neposrednega trženja in drugih marketinških aktivnosti; pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Status:

Javno.

Verzija:

1.0

Datum verzije:

29. 6. 2009

Avtorji:

Informacijski pooblaščenec.

Ključne besede:

Smernice, ponudniki blaga in storitev na trgu, izvajalci marketinških aktivnosti, osebni podatki, privolitev, poslovne prakse,
trženje, obvestilo o varstvu osebnih podatkov, sorazmernost.
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O smernicah Informacijskega pooblaščenca

Uvod

Namen smernic Informacijskega pooblaščenca je pojasniti pomen človekovih
pravic in njihovo varstvo ter na jasen, razumljiv in uporaben način odgovoriti na
najpogosteje zastavljena vprašanja s področja varstva osebnih podatkov in s tem
odgovornosti tistih, ki upravljajo z osebnimi podatki in tistih, ki izražajo v javnosti
svoje mnenje in skrbijo za obveščanje.

Informacijski pooblaščenec v praksi pogosto opaža zelo različne prakse v zasebnem sektorju glede zbiranja osebnih podatkov. Prakse so zelo različne - od
zelo transparentnih, poštenih in zakonitih načinov zbiranja osebnih podatkov do
ravnanj, ki posameznika na podlagi nepopolnih obvestil o obdelavi osebnih podatkov zavajajo, premamijo ali celo prisilijo v podajanje osebnih podatkov.

Pravno podlago za izdajo smernic Pooblaščencu daje 49. člen ZVOP-1-UPB1,
ki med drugim določa, da Pooblaščenec daje neobvezna mnenja, pojasnila in
stališča o vprašanjih s področja varstva osebnih podatkov in jih objavlja na spletni
strani ali na drug primeren način ter pripravlja in daje neobvezna navodila in
priporočila glede varstva osebnih podatkov na posameznem področju.

S smernicami želi Informacijski pooblaščenec upravljavcem zbirk osebnih podatkov iz zasebnega sektorja podatki napotke, kako posamezniku na prijazen
in transparenten način predstaviti namen pridobitve in obdelave njegovih osebnih podatkov. Glavno vodilo podjetjem pri tem naj bo, da se skušajo postaviti v
položaj posameznika, čigar podatke želijo obdelovati, in se vprašajo:
•
•
•
•

Oglejte si tudi:
• Mnenja Pooblaščenca:
http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbahin-mnenjih/

ali bi kot posameznik vedel, kdo zbira moje osebne podatke?
ali bi razumel, za katere namene se ti podatki zbirajo?
ali bi razumel, kakšne so posledice obdelave mojih osebnih podatkov?
ali obstaja verjetnost, da bi se v takšnem primeru želel pritožiti ali nasprotovati obdelavi mojih osebnih podatkov?

Podjetje si bo le z ustreznim informiranjem posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov pridobilo privolitev posameznikov za takšno obdelavo in le tako
bo v veliki meri preprečilo njihove morebitne kasnejše pritožbe.

• Brošure Pooblaščenca:
http://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki/
Smernice Pooblaščenca so objavljene na spletni strani:
http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbahin-mnenjih/smernice/
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ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV: kaj, kako,
od koga, na kakšen način?

Katere podatke lahko zbiram od posameznikov?
Pri zbiranju osebnih podatkov morate upoštevati naslednja temeljna načela
varstva osebnih podatkov:

Od koga in kdaj lahko zbiram osebne podatke?

• poštenost,
• zakonitost,
• sorazmernost.

Za zbiranje in nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov morajo biti izpolnjeni trije
osnovni pogoji:
1. obstoj pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov:

Poštenost obdelave osebnih podatkov je neke vrste generalna klavzula, ki
zahteva dobroverno in predvsem ne-zavajajoče ravnanje tistih, ki obdelujejo osebne podatke. Upravljavec osebnih podatkov tako v primeru zbiranja osebnih
podatkov na podlagi osebne privolitve posameznika namena obdelave osebnih
podatkov ne sme navesti nejasno oziroma tako, da ga je možno preširoko razlagati. Na takšen način lahko namreč posameznika zavede, da poda osebno
privolitev za obdelavo osebnih podatkov v zmotnem prepričanju, da bodo njegovi osebni podatki obdelovani le za določen namen in se pri tem ne zaveda, da
bodo dejansko obdelovani ne le za njemu znani namen (npr. pošiljanje računov
za neko storitev), temveč tudi za nek drug namen (npr. neposredno trženje).

Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih
podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.
Če zbiranje in obdelavo dovoli zakon, mora zakon določiti tudi namen obdelave
podatkov. Če pa se osebni podatki posameznika zbirajo na podlagi njegove privolitve, mora biti predhodno na ustrezen način seznanjen z namenom
obdelave, po potrebi pa tudi z drugimi podatki, če je to potrebno, da se
zagotovi zakonita in poštena obdelava.
Lahko se obdelujejo tudi osebni podatki posameznikov, ki so z zasebnim sektorjem sklenili pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi
pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in
primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje pogodbe.

Načelo zakonitosti se nanaša predvsem na obstoj pravne podlage za zbiranje
osebnih podatkov. Osebni podatki v zasebnem sektorju se lahko obdelujejo, če
obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon
ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev
posameznika.

Poleg tega se v zasebnem sektorju lahko obdelujejo osebni podatki tudi, če je to
nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi
očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni
podatki.

Ponudnik blaga oz. storitev lahko zahteva le tiste podatke, ki jih potrebuje za
uresničitev namena pogodbe s posameznikom. Gre za eno temeljnih načel
varstva osebnih podatkov – načelo sorazmernosti. Ponudnik, ki npr. sprejema
naročilo za nakup blaga, potrebuje naslov, kamor bo blago dostavil, pri tem pa
ne potrebuje EMŠO ali drugih osebnih podatkov, ki niso potrebni za izpolnitev
konkretnega namena. Za vsak osebni podatek, ki se od posameznika zahteva, je
potrebno utemeljeno izkazati potrebnost obdelave podatka za dosego konkretnega (zakonitega) cilja. Nesorazmerno oziroma glede na namen prekomerno
zbiranje osebnih podatkov predstavlja namreč večje tveganje za kršitve in zlorabe osebnih podatkov, obenem pa na upravljavca nalaga večje breme za pravilno
zavarovanje.

2. namenskost obdelave - namen obdelave mora biti določen in zakonit.
3. sorazmernost obdelave: ponudnik blaga oz. storitev lahko kot upravljavec obdeluje le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen obdelave (npr. za namen pošiljanja računa potrebuje le
naslov, kamor pošlje račun, ne pa tudi števila članov gospodinjstva).
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stopila v davčno razmerje, je tako v nasprotju z načelom sorazmernosti,
ki določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni in po obsegu
primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo, kako je z zbiranjem nekaterih vrst
osebnih podatkov, ki narekujejo posebno pozornost. Gre predvsem za t.i.
enolične identifikatorje, kot so EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega
zavarovanja, in za občutljive osebne podatke.

Osebni dokumenti
EMŠO
Za osebne dokumente v Republiki Sloveniji veljajo osebna izkaznica, potni list,
vozniško dovoljenje, ali katera druga javna listina, ki jo izda ustrezen
organ, in je opremljena s fotografijo državljana (orožni list recimo).
Državljan RS mora osebni dokument dati na vpogled na zahtevo pooblaščene
uradne osebe, ne sme pa ga dati ali posoditi drugi osebi, niti ga ne sme zastaviti z namenom zavarovanja kakšne koristi oz. pravice. Iz tega bi se s pomočjo
logične razlage lahko sklepalo, da je ravno tako prepovedano vsakršno fotokopiranje osebnih dokumentov z namenom zavarovanja kakšne koristi
oz. pravice. Jasno je, da narava originalnega osebnega dokumenta in njegove
kopije ni enaka, vendar je tudi na podlagi slednje osebne podatke posameznika
mogoče zlorabiti.

Obdelava enotne matične številke občana (EMŠO) je urejena v Zakonu o centralnem registru prebivalstva, ki določa, da je EMŠO v Republiki Sloveniji osebna identifikacijska številka in je identifikacija za enoznačno opredelitev posameznika. Identifikacija je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirk
podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji
dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za to.
Kdor pridobiva EMŠO, je dolžan navesti zakonsko podlago in namen pridobivanja, v primeru pisne privolitve pa posameznika seznaniti z namenom
pridobivanja! Pri zbiranju EMŠO se je vedno potrebno vprašati, ali bi lahko
namen obdelave izpolnili tudi s kakšnim drugim podatkom – EMŠO namreč
sodi med t.i. »govoreče podatke«, saj vsebuje podatke o datumu rojstva, spolu
in narodnosti.

3.a člen Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 71/2008 - uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZOIzk) določa, da smejo upravljavci zbirk
osebnih podatkov osebne izkaznice kopirati samo v primerih, ki jih določa
zakon. Enako 4.a člen Zakona o potnih listinah (Uradni list RS št. 3/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 44/08; ZPLD-1) določa, da smejo upravljavci zbirk osebnih podatkov potne listine kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.

Kdaj lahko zbiramo EMŠO posameznikov?
• če je podana pisna privolitev posameznika in je posameznik seznanjen z namenom obdelave ali
• če tako določa zakon;
in
• če je to potrebno za dosego zakonitega namena obdelave.
Davčna številka
Davčna številka je številka, ki se dodeli davčnemu zavezancu in se uporablja v
zvezi z vsemi davki. Pooblaščenec poudarja, da podjetja smejo zbirati davčne
številke šele takrat, ko je nedvoumno ugotovljeno, da posameznik in podjetje
stopata v davčno razmerje, npr. pri nagradnih igrah, ko je izžrebani prijavitelj
postal dejanski dobitnik nagrade, katere vrednost je potrebno navesti v dohodninski napovedi prejemnika darila, oziroma katere akontacijo mora darovalec
v dohodnini odvesti, skladno z določbami Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št.
117/06, v nadaljevanju ZDoh-2). Obdelava davčne številke posameznika
vnaprej, ko še ni nedvoumno jasno, da bosta posameznik in podjetje
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Osebno izkaznico ali potni list lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji
in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če ju potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku. Kopiranje je
dovoljeno tudi na podlagi pisne privolitve imetnika osebne izkaznice. Ob
kopiranju je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija osebne
izkaznice ali potnega lista ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano
je nadaljnje kopiranje kopije. Na vlogo imetnika osebne izkaznice ali potne
listine je upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji
osebne izkaznice oz. potrdilo o kopiji potne listine, na katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega upravljavec kopijo potrebuje.
Imetnik osebne izkaznice ali potne listine lahko kopijo označi s svojim podpisom. Kopijo osebne izkaznice ali potne listine je prepovedano hraniti v elektronski obliki.

• če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja,
društva, verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s
političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem,
• če jih je posameznik javno objavil,
• za namene zdravstvenega varstva prebivalstva,
• če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku.
V kakšni obliki in na kakšen način je treba pridobiti privolitev posameznika?
Kot že rečeno je ena izmed pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov posameznika tudi njegova privolitev. Pri tem je privolitev posameznika mogoče pridobiti v različnih oblikah in na različne načine.
V vsakem primeru pa je treba glede privolitve upoštevati nekaj splošnih določb
veljavne zakonodaje:

Kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko kopiramo osebno izkaznico ali potni
list?
• kadar to določa zakon;
• poleg imetnika lahko osebni dokument kopirajo notarji in finančne družbe;
• na podlagi pisne privolitve imetnika;

1. privolitev mora biti dana kot prostovoljna izjava volje. Izjava volje ni prostovoljna:
• če je dana pod nedopustno grožnjo (npr. s protipravnim ustrahovanjem posameznika kot potrošnika), s prevaro ali zavajanjem (npr. podjetje
potrošnika prepriča, da mu posreduje svoj elektronski naslov za namene
pošiljanja elektronskih računov, dejansko pa podjetje želi njegov elektronski
naslov posredovati tretjim osebam za namene oglaševanja);
• če se posameznika izsiljuje in se od njega zahteva podatke, ki jih dejansko upravljavec ne potrebuje za dosego namena (npr. če posameznik
ne posreduje svoje EMŠO, se mu ne bo podaljšala garancija na njegovem pralnem stroju). Takšno določilo v pogodbi bi se lahko štelo kot nepošten
pogodbeni pogoj in bi bilo torej nično!

Ali torej lahko npr. hotel, mobilni operater ali trgovina na drobno kopirajo osebni dokument posameznika? Odgovor je pritrdilen, če posameznik v to privoli,
nikakor pa v to ne sme biti prisiljen.
Občutljivi osebni podatki
Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu
v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v
ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki
ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti,
če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej
navedenih okoliščin.

2. privolitev mora biti dana na podlagi informacij, ki jih mora zagotoviti ponudnik blaga oz. storitev kot upravljavec podatkov, in sicer predvsem (19. člen
ZVOP-1):
• za kakšen namen se obdelujejo osebni podatki posameznika;
• kdo obdeluje njihove podatke (podatki o upravljavcu osebnih podatkov in
njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, naziv oziroma firma in naslov
oziroma sedež);
• druge podatke, če je to potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena
obdelava.

Kdaj lahko zbiramo in nadalje obdelujemo občutljive osebne podatke?
• Če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma
pisna,
• če tako določa zakon,
• če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika,
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osebne privolitve kot prostovoljne izjave volje je še toliko bolj pomemben, ko
gre za izsiljeno pridobitev in nato predajo osebnih podatkov večjemu številu
(pogosto vnaprej neidentificiranih) izvajalcev neposrednega trženja.

3. Če podjetje posamezniku ponudi v podpis obrazec izjave o privolitvi v obdelavo njegovih osebnih podatkov, bo besedilo izjave (enako kot ostali pogodbeni pogoji) posameznika zavezovalo le, če je bil predhodno seznanjen s
celotnim besedilom, kar pomeni, da ga mora podjetje nanj izrecno opozoriti,
besedilo pa mora biti posamezniku dostopno brez težav. Pri tem mora biti
besedilo izjave o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov jasno in razumljivo,
saj se nejasna določila razlagajo v korist potrošnika.

Kako je s pridobivanjem privolitve mladoletnih oseb?
Zakon o varstvu osebnih podatkov posebej ne določa režima privolitve (ustne
ali pisne), kadar kot posamezniki nastopajo otroci. Zato se je v takih primerih
potrebno opreti na splošna pravila obligacijskega in družinskega prava o zastopanju in poslovni sposobnosti fizičnih oseb. Omenjeni predpisi govorijo o poslovni sposobnosti za sklepanje »pravnih poslov« in »pogodb«, kamor pa lahko
uvrstimo tudi dajanje privolitve v obdelavo osebnih podatkov.

Posameznik mora imeti možnost informirane odločitve, saj se bo le tako
resnično njegova privolitev štela kot veljavna!
Oblika privolitve je lahko:
a) pisna - podpisana privolitev posameznika; lahko je v obliki listine, določila
v pogodbi, določila v naročilu, priloge k vlogi ali v drugi obliki v skladu z zakonom.
b) ustna – posameznik izrecno ustno izjavi, da soglaša z obdelavo njegovih
osebnih podatkov v določen namen; lahko je dana osebno ali po telefonu oz.
podobnem telekomunikacijskem sredstvu (takšna privolitev je v primeru spora težje dokazljiva);
c) druga ustrezna privolitev - s telekomunikacijskim ali drugim ustreznim
sredstvom ali na drug ustrezen način dana privolitev, iz katere je mogoče nedvomno sklepati na posameznikovo privolitev.

1. Otroci, ki so že dopolnili 15 let:
Za veljavnost pravnih poslov je potrebna odobritev staršev, če so posli:
- tako pomembni, da bistveno vplivajo na mladoletnikovo življenje, ali
- takšni, da lahko vplivajo na njegovo življenje tudi po polnoletnosti.
Obdelava osebnih podatkov v okviru npr. nagradne igre po mnenju Pooblaščenca
ne dosega takšne stopnje »pomembnosti«, da bi bilo potrebno soglasje staršev.
V takšnem primeru je torej za veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov dovolj omejena poslovna sposobnost. Kljub temu je potrebno dopustiti
možnost, da v določenih primerih navedeno ne drži, kar je odvisno od izvedbe
posamezne storitve in posledic obdelave osebnih podatkov.

Molk posameznika (torej dejstvo, da posameznik ne odgovori na vprašanje,
ali se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov) se kot tak ne more šteti
za privolitev! Vendar pa se lahko za privolitev šteje takšno aktivno
ravnanje posameznika, iz katerega je mogoče nedvomno sklepati, da
se strinja z obdelavo (glej zgoraj – druga ustrezna privolitev). Kljub temu je
neveljavna določba v ponudbi za sklenitev pogodbe ali splošnih pogojih, da se
bo molk ali neaktivnost posameznika (npr., da ne zavrne ponudbe v določenem
roku) štela za privolitev. Prav tako ne moremo šteti za privolitev posameznika
izjave volje, ko je posameznik prisiljen upravljavcu zaupati določene osebne
podatke (npr. za namen neposrednega trženja) in je postavljen pred dejstvo
»vzemi ali pusti«. Če je posameznik prisiljen predati določene osebne podatke
v zameno za izvedbo določene storitve, osebni podatki pa za izvedbo storitve
niso potrebni in posameznik nima možnosti izbire, potem težko govorimo o
prostovoljni izjavi volje, s tem pa je tako pridobljena »privolitev« neustrezna
in upravljavcu ne daje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. Pomen
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2. Otroci do 15. leta starosti:
So popolnoma poslovno nesposobne fizične osebe in torej ne morejo sami
izražati poslovne volje, zato mora to voljo namesto njih oblikovati in izražati
(zakoniti) zastopnik. Od tega pravila tudi pri presoji pogojev za veljavno privolitev v obdelavo osebnih podatkov ni mogoče odstopiti. Če se v sodni praksi
pogodba, ki jo sklene popolnoma poslovno nesposobna oseba, šteje za nično
(v teoriji celo za neobstoječo), potem je po analogiji tudi privolitev v obdelavo
osebnih podatkov (kot pravno dejanje) potrebno šteti za neveljavno. Ugotoviti je torej potrebno, da otrok do 15. leta starosti ni sposoben razumeti
pomena in posledic privolitve v obdelavo osebnih podatkov, zato je za
obdelavo njegovih osebnih podatkov treba pridobiti privolitev staršev oz. zakonitega zastopnika.
Pri dajanju privolitve preko elektronskih komunikacijskih sredstev pa je
problematična tudi sama praktična izvedba privolitve staršev, zlasti
zaradi dejstva, da ni mogoče z gotovostjo ugotoviti ali so starši oziroma skrbnik resnično podali privolitev (enako velja tudi za ugotavljanje starosti otrok).
Upravljavec bi torej moral v primerih, ko želi pridobiti privolitev za mlajše mladoletnike, glede na specifične izvedbene podrobnosti njegove ponudbe izbrati
tehnično, izvedbeno primeren način pridobitve privolitve s strani staršev.

Pri posredovanju podatkov vašim pogodbenim obdelovalcem morate paziti na
to, da se pogodbeni obdelovalci zelo natančno zavedajo, katere podatke ste
jim zaupali, za kakšen namen ter kaj lahko in česa s temi podatki ne smejo
početi. Tovrstna pooblastila morajo biti natančno opredeljena v pisni pogodbi,
celotna pogodbena obdelava osebnih podatkov pa mora potekati skladno z
določbami 11. (pogodbena obdelava) in 24. člena (zavarovanje osebnih podatkov) ZVOP-1.
PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE »OBVESTILA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV« IN PRIDOBIVANJA PRIVOLITVE
Privolitev posameznika je prevladujoča pravna podlaga za obdelavo osebnih
podatkov v zasebnem sektorju. Na pošten in zakonit način pridobljena privolitev posameznika je tako za zasebni sektor bistvenega pomena pri ugotavljanju
odgovornost glede morebitnih kršitev zakonitosti obdelave osebnih podatkov.
Posameznik lahko svojo privolitev kot svobodno izjavo volje, da se določeni
osebni podatki o njem obdelujejo za določene namene, poda le na podlagi informacij, iz katerih lahko razbere, katere podatke daje, komu jih daje in za kakšen
namen.
V nadaljevanju zato podajamo priporočila, kako oblikovati informacije, ki jih
potrebuje posameznik, da lahko poda svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Transparentnost navedenih informacij je možno doseči s pravilnim oblikovanim obvestilom o varstvu osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam
Če želite posameznikove podatke posredovati tretjim osebam, morate za to
pridobiti njegovo privolitev. Pri tem mora posameznik tudi vedeti, katere
podatke boste posredovali, komu in za kakšen namen. Upravljavce zbirk osebnih podatkov v zasebnem sektorju opozarjamo, da so prodajanje, najemanje,
posredovanje in podobna ravnanja z zbirkami osebnih podatkov, kot so baze
naročnikov, evidence strank ipd., nezakoniti, če posameznik za to ni podal osebne privolitve! Kot smo že izpostavili, pa je predpogoj za pridobitev privolitve
posameznika natančno informiranje o obdelovalcu/obdelovalcih in namenih obdelave.

Kaj je Obvestilo o varstvu osebnih podatkov (Obvestilo)?
Gre za pisno ali ustno izjavo, s katero potrošnike oz. stranke obvestite o tem:
• da se njihovi osebni podatki zbirajo in obdelujejo,
• kateri podatki se zbirajo,
• kdo jih zbira,
• za katere namene.

Pridobivanje privolitve posameznika ni potrebno v primeru t.i. pogodbene obdelave. Za posredovanje podatkov vašemu pogodbenemu obdelovalcu, ki
v vašem imenu in za vaš račun izvaja določena opravila z osebnimi podatki,
npr. za vas izvaja anketiranje ali druge oblike neposrednega trženja, ni potrebno
pridobivati posebne privolitve posameznika, temveč morate s privolitvijo razpolagati vi.

Obvestilo lahko vsebuje tudi druge informacije npr. o možnosti prilagoditve
zaščite podatkov.
Glavni namen Obvestila je zagotovilo, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo
pošteno in zakonito. Zato mora biti takšno obvestilo predvsem transpar-
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entno in informativno – posameznikom mora pomagati razumeti, kako
boste njihove podatke uporabili in kakšne so lahko posledice te uporabe.
S primernim obveščanjem posameznikom si boste tudi pridobili njihovo zaupanje v vaše podjetje.

Primer jasnega obvestila:

Oblikovanje Obvestila

Zakaj: Te podatke obdelujemo izključno za namene obveščanja o novostih
za področje, ki ga izberete.

Kaj: Pri naročanju na spletne novice zbiramo vaš naslov elektronske pošte
(e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec.

Oblikovanje Obvestila je lahko tudi vaša priložnost, da preverite, katere posameznikove podatke resnično potrebujete in kakšen je vaš namen obdelave podatkov.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od
storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu
kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite na naši
spletni strani, in sicer tukaj.

Kot že rečeno, je glavni namen Obvestila informiranje potrošnikov, zato je bistvenega pomena, da je dovolj razumljivo.

Ali bodo moji podatki posredovani tretjim osebam?
NE.

Ali je vaše Obvestilo dovolj razumljivo?
Da bi se prepričali, ali je vaše Obvestilo dovolj razumljivo za povprečnega posameznika, se vprašajte, ali bi povprečen posameznik iz njega lahko razbral:
• kdo zbira njegove osebne podatke?
• zakaj jih zbira?
• kakšne so posledice zbiranja in obdelave?

Primer nejasnega obvestila:
Podjetje d.o.o. osebne podatke posameznikov zbira in obdeluje skladno z
določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, to je v skladu z
določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo), in sicer glede pravne podlage za obdelavo osebnih
podatkov, zavarovanja zbranih osebnih podatkov ter pridobivanja privolitve
za posredovanje podatkov posameznikov tretjim osebam. Pri tem lahko na
podlagi soglasja posameznika Podjetje d.o.o. njegove osebne podatke iz sklopa A vprašalnika uporablja za izvajanje posameznih trženjskih akcij različnih
oglaševalcev…
Zelo pomembno je tudi, kakšno terminologijo uporabljate v Obvestilu. Izogibajte
se uporabi terminov, ki bi lahko zmedli ali zavajali povprečnega potrošnika, in
uporabi pravniških terminov.
Predvsem je pomembno, da je potrošniku popolnoma jasno, kaj pomeni, ko
označi možnost, da se strinja z navedenim načinom obdelave njegovih podatkov.
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parentnost vaših namenov. Posameznikom morate jasno sporočiti, ali imajo
izbiro pri posredovanju svojih podatkov in ali lahko preprečijo, da njihove podatke zbirate ali drugače obdelujete.

Pooblaščenec priporoča večplasten način sporočanja Obvestila. Najbolje je
narediti preprost, enostavno razumljiv povzetek ključnih določil samega Obvestila, ki potem napotuje na celotno besedilo Obvestila. Povzetek tako deluje
kot nekakšen uporabniku prijazen vmesnik za celotno besedilo. Vsekakor pa
mora tudi povzetek vsebovati informacije o tem, da se podatki obdelujejo, kdo
jih obdeluje, katere podatke obdeluje in za kakšen namen.

Kakšna je razlika med obvestilom o obdelavi osebnih podatkov, politiko zasebnosti
in privolitvijo posameznika?
ZVOP-1 izrecno ne govori o politiki zasebnosti, določa pa nabor informacij,
ki jih mora upravljavec osebnih podatkov posredovati posamezniku. Obvestilo
predstavlja takšen obvezni nabor informacij, politika zasebnosti (angl. privacy
policy) pa predstavlja širši pojem, kjer posameznika poleg osnovnih informacij
glede obdelave osebnih podatkov seznanimo še z ostalimi vidiki varstva osebnih
podatkov, kot so npr:

Primer:
Povzetek
Če označite spodnji kvadratek in pritisnete gumb »Nadaljuj«:
• boste prejemali naše ponudbe in obvestila;
• boste prejemali ponudbe in obvestila drugih podjetij;
• ne boste prejeli več kot 1 sporočilo tedensko;
• boste vsa sporočila nehali prejemati takoj, ko se boste odjavili.
Natančne pogoje našega oglaševanja lahko dobite tukaj.

• komu nameravate posredovati zbrane podatke, kaj bodo počeli z njimi
in kako dolgo jih bodo hranili;
• kako dolgo boste hranili osebne podatke;
• ali mora posamezne podatke posameznik obvezno sporočiti (npr. ali mora
obvezno posredovati tudi svojo GSM številko);
• kakšne zaščitne ukrepe boste sprejeli, da ne bi prišlo do zlorabe zbranih
podatkov;
• pravice posameznika v zvezi z zbranimi podatki in način, kako jih lahko
uveljavljajo (pri izvajanju neposrednega trženja morate posameznika obvestiti
o njegovih pravicah – glej 73. člen ZVOP-1);
• kontaktna oseba za pritožbe ali informacije ipd.

Celotno besedilo:
V kolikor nam boste posredovali vašo privolitev v neposredno trženje, boste
od našega podjetja prejemali naše ponudbe in obvestila. V takšnem primeru
bomo zbirali in nadalje obdelovali vaš naslov elektronske pošte, ki ga boste
vpisali v elektronski obrazec. Na ta elektronski naslov vam bomo posredovali
tudi oglase drugih podjetij. Podatke o vaši elektronski pošti bomo shranjevali,
dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne boste odjavili. Od prejemanja
e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem
sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite
na naši spletni strani. Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice
morate označiti, da soglašate, da vaš naslov elektronske pošte uporabljamo za
namene obveščanja o novostih za za izbrano področje, ter, da ste seznanjeni
s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v
poslanem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali odjavo
uredite na spletni strani.

Transparentna in posamezniku razumljiva politika zasebnosti vsekakor predstavlja primer dobre prakse, saj poleg zakonsko predpisanih informacij vsebuje
tudi ostale informacije, na podlagi katerih se lahko zagotovi informiranost posameznika, posledično pa zaupanje posameznika kot potrošnika.
Glede razlike med obvestilom in privolitvijo pa je potrebno poudariti, da
Obvestilo predstavlja le obveščanje o tem, ali in kako bo ponudnik obdeloval
posameznikove osebne podatke, medtem ko privolitev pomeni izrecno izjavo
posameznika, da se strinja oz., da privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov
(glej tudi prikaz spodaj). Najbolj ustrezna je vrsta izjave: »Da, strinjam se z ….«,
kjer mora potrošnik aktivno označiti, da takšno izjavo podaja.

Bistvenega pomena pri kakršnikoli uporabi podatkov posameznikov je trans-
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Primer:

posamezniku, čigar podatke zbirate. Če gre torej za zbiranje podatkov od poslovno omejene osebe (15-18 let), morate Obvestilo ustrezno prilagoditi.

OBVESTILO
Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo skladno z določbami zakonodaje
s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez vašega izrecnega
dovoljenja ne bomo posredovali tretjim osebam.

Pri poslovanju preko spleta boste težko preverjali, kdo vam dejansko posreduje
osebne podatke. Zato morate pri samem zbiranju poskrbeti za varovalke, ki
bodo omogočile staršem, da preprečijo otrokom nepooblaščeno sporočanje
osebnih podatkov.

PRIVOLITEV
S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da me obveščate o
svojih novostih in ponudbah na moj elektronski naslov.

Ažurirajte Obvestilo

V določenih primerih obveznost posredovanja osebnih podatkov določa že zakon in privolitev za obdelavo ni potrebna. V takšnem primeru bo zadoščalo
jasno Obvestilo, ki med drugim potrošniku tudi obrazloži obveznost posredovanja osebnih podatkov.

Dobro je tudi preverjati učinkovitost vašega Obvestila z analizo pritožb
potrošnikov zaradi obdelave njihovih osebnih podatkov. Če potrošniki menijo, da je vaše Obvestilo zavajajoče ali ga je težko najti, bi bilo morda smiselno
razmisliti o njegovem preoblikovanju oz. premestitvi.

Način zagotavljanja Obvestila

4 zlata pravila za zbiranje osebnih podatkov na spletu

Obvestilo lahko posredujete na različne načine:
• ustno (npr. po telefonu, osebno),
• pisno (tiskani oglasi, SMS/MMS sporočila, spletne strani, elektronska pošta,
obrazci ipd.),
• z opozorilnimi znaki (npr. opozorilo, da je na določenem področju kamera).

Svetovni splet je eden od medijev, preko katerega se v informacijski družbi zbira
čedalje več podatkov. Kako lahko torej zasebni sektor na pošten in zakonit način
zbere osebne podatke posameznika z uporabo svetovnega spleta?

Obvestilo vas zavezuje in predstavlja del pogodbe med vami in potrošnikom,
zato je zelo pomembno, da ne vsebuje neaktualnih ali nepravilnih informacij.

Pooblaščenec priporoča, da se upravljavci spletnih strani, na katerih se zbirajo
osebni podatki za namene, kot so izvajanje nagradnih iger, neposrednega trženja
in za druge namene, držijo naslednjih priporočil:

Najbolje je, da za obveščanje o obdelavi in za pridobivanje soglasja za obdelavo
uporabljate isti medij, kot ga uporabljate za zbiranje podatkov. Če torej
zbirate podatke preko SMS sporočil, je najbolje tudi pridobiti soglasje in posredovati Obvestilo preko SMS sporočil.

1. Obiskovalce spletnih strani na jasen, enostavno dosegljiv in transparenten
način (glej primer spodaj) seznanite z namenom zbiranja in nadaljnje obdelave osebnih podatkov ter o pravicah posameznika v zvezi s tem.

Pooblaščenec odsvetuje uporabo npr. obrazca v tiskanem mediju (časopisa) za
zbiranje osebnih podatkov in nato objavo Obvestila na spletni strani.

Katere vaše podatke potrebujemo?
Potrebujemo vaše kontaktne podatke (ime, priimek in elektronski naslov
za pošiljanje) za namene iz prvih treh alinej zgoraj. Če želite obvestila in
sporočila prejemati po navadni pošti , potrebujemo vaš poštni naslov.

Zagotavljanje Obvestila ranljivim skupinam potrošnikov
Kadar podatke zbirate od bolj ranljivih skupin posameznikov (npr. od otrok),
morate to upoštevati pri pripravi Obvestila, saj mora biti razumljivo vsakemu

Ker pa lahko pogodbo veljavno sklenemo le s polnoletno osebo, potrebujemo
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tudi podatek o vašem datumu rojstva.

Dovolim, da Podjetje d.d. posreduje moj elektronski naslov tretjim osebam
za namene oglaševanja teh podjetij. Prebral sem pogoje oglaševanja tretjih
oseb in se z njimi strinjam. Pogoji so dostopni tukaj.

Vaše podatke potrebujemo, da lahko:
• vas kontaktiramo v primeru težav z izpolnjevanjem pogodbe;
• vam sporočimo morebitne spremembe pogojev, tarifah ipd.;
• vas enkrat tedensko obveščamo o naših novostih in ponudbah;
• se prepričamo, ali ste polnoletni in sploh lahko sklenete veljavno pogodbo z nami.

4. Če je le možno, uporabljajte tako imenovani dvojni opt-in, t.j., da posamezniku pošljete e-pošto na naslov, ki ga je navedel, tako da posameznik z odgovorom na e-pošto (ali klikom na povezavo v e-pošti) potrdi, da je bil dejansko
tista oseba, ki je vnesla podatke na vaši spletni strani (glej primer spodaj). S tem
se boste tudi izognili morebitnim težavam v primeru zlorab in prijav, ko bo podatke vnesla druga oseba in ne tista, na katero se nanašajo podatki.

2. Če uporabljate potrditvena polja, naj bodo ta privzeto nepotrjena
(prazna). Če izvajate neposredno trženje s pomočjo elektronskih komunikacij
namreč praviloma velja načelo opt-in (načelo vnaprejšnje privolitve), zato je
primerno, da posameznik s klikom na potrditveno polje sam potrdi prostovoljno izjavo volje glede obdelave osebnih podatkov.

Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v obrazcu za registracijo, smo poslali elektronsko pošto s povezavo za potrditev registracije. Po kliku na povezavo v elektronski pošti bo vaša registracija potrjena.

PRAVILNO:
Če želite prejemati naša obvestila, označite spodnji kvadratek in pritisnite na
gumb »Nadaljuj«

Od: Podjetje d.d. <online@podjetje.si>
Za: janez.novak@elektronskaposta.si
Datum: 23. 5. 2009
Zadeva: Registracija na spletni strani

S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da me Podjetje
d.d. obvešča o svojih novostih in ponudbah na moj zgoraj zapisani elektronski
naslov.

Pozdravljeni,
za potrditev registracije na naši spletni strani prosimo kliknite tukaj.

NAPAČNO:
S posredovanjem naslova elektronske pošte soglašam, da me Podjetje
d.d. obvešča o svojih novostih in ponudbah na moj zgoraj zapisani elektronski
naslov.

Lep pozdrav,
Podjetje d.d.

3. Če od posameznikov zbirate osebne podatke za več namenov ali za več
upravljavcev in pri tem uporabljate potrditvena polja, je primerno, da imate
več potrditvenih polj, med katerimi se lahko posameznik prostovoljno
odloča.
Dovolim, da Podjetje d.d. uporabi moj naslov za namene obveščanja o
spremembah splošnih pogojev;
Dovolim, da me Podjetje d.d. obvešča o svojih novostih in ponudbah na
moj zgoraj zapisani elektronski naslov.
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ZAKLJUČEK
Zbiranje osebnih podatkov je temeljna faza obdelave osebnih podatkov, zato je
upoštevanje načela zakonitosti in poštenosti pri zbiranju osebnih podatkov zelo
pomembno. Zasebni sektor praviloma potrebuje privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov, za privolitev kot pravno podlago pa lahko štejemo
le svobodno in aktivno izraženo voljo posameznika, da določene osebne podatke za določene namene zaupa obdelovalcu. Praksa v zasebnem sektorju je
do posameznika pogosto netransparentna, zavajajoča in nezakonita.
Smernice, ki jih je pripravil pooblaščenec, zato obdelovalcem osebnih podatkov
v zasebnem sektorju podajajo praktične napotke, kako poskrbeti za zakonito
zbiranje osebnih podatkov v skladu z določbami ZVOP-1 s primeri tako dobrih
kot slabih praks. Organizacije iz zasebnega sektorja, ki osebne podatke zbirajo
na pošten in zakonit način, z ustreznim in jasnim informiranjem posameznika in
upoštevanjem načela sorazmernosti pri obsegu zahtevanih podatkov, bodo na
dolgi rok uživale večje zaupanje svojih strank, obenem pa se lahko s pravilnim
ravnanjem tem izognejo kršitvam ZVOP-1.
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