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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 pri izvajanju internih tržnih raziskav in nadgradnji podatkov, ki se zbirajo v okviru
klubov in kartic ugodnosti.
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Smernice, ponudniki blaga in storitev na trgu, izvajalci tržnih raziskav, izvajalci marketinških aktivnosti, osebni podatki,
privolitev, nagradne igre, tržne raziskave, obvestilo o varstvu osebnih podatkov, klubi in kartice ugodnosti.

Pri pregledu smernic je sodelovalo tudi Društvo za marketing slovenije, ki podpira smernice in dobre prakse v primeru internih tržnih raziskav.
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O smernicah Informacijskega pooblaščenca

Uvod

Namen smernic IP je podati skupne praktične napotke za upravljavce zbirk
osebnih podatkov (OP) na jasen, razumljiv in uporaben način in s tem odgovoriti
na najpogosteje zastavljena vprašanja s področja varstva osebnih podatkov, s
katerimi se srečujejo posamezni upravljavci zbirk OP. S pomočjo smernic naj
bi upravljavci dobili priporočila, kako naj v praksi zadostijo zahtevam Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju ZVOP-1).

V skladu s svetovnimi trendi tudi v Sloveniji vedno več podjetij samih
izvaja tržne raziskave (t.i. DIY raziskave, v nadaljevanju interne TR), ki jih želi
povezovati med seboj in s podatki, ki jih zbirajo v okviru svojih klubov in
kartic ugodnosti. Namen tržnih raziskav je pridobiti podatke, s katerimi lahko
podjetje bolj natančno spozna svoje stranke, s tem pa tudi izboljša svoje
procese, ponudbo in storitve v smeri večje uspešnosti. Pri tem pa s strani
podjetij oz. ponudnikov blaga in storitev na trgu, izvajalcev tržnih raziskav
in drugih marketinških aktivnosti, odgovornih za upravljanje odnosov s
strankami (CRM), poslovnih analitikov in zunanjih pogodbenih obdelovalcev
praktično neizogibno pride do zajema in nadaljnje obdelave osebnih
podatkov, zato je bistveno, da vsi navedeni dobro poznajo določbe Zakona
o varstvu osebnih podatkov. Marsikateri neugodni situaciji in kršitvam
zakonodaje se je namreč možno izogniti.

Pravno podlago za izdajo smernic Pooblaščencu daje 49. člen ZVOP-1, 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.

Smernice podajajo usmeritve in odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja
ponudnikov blaga in storitev na trgu, ki se nanašajo na zbiranje osebnih podatkov
posameznikov pri izvajanju internih tržnih raziskav in nadgradnji podatkov, ki se
zbirajo v okviru klubov in kartic ugodnosti.

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

Obdelava OP je kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja z OP
(avtomatizirano obdelanih ali del zbirke OP ali so namenjeni vključitvi v zbirko
OP), zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali
spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje,
širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje,
anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava pa je lahko ročna ali avtomatizirana.

Smernice so namenjene ciljnim javnostim, ki bi že morale poznati osnove
zakonodaje, zato uvodoma le na kratko ponovimo osnovne elemente varstva
osebnih podatkov.
Kaj so osebni podatki in kako ravnati z njimi?

V zasebnem sektorju se lahko obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

Osebni podatek (OP) je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne
glede na obliko, v kateri je izražen. Pri tem se za posameznika šteje določena
ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša OP, pri čemer je fizična
oseba določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem
s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali na več dejavnikov,
ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali
družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov,
nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. V primeru klubov
zvestobe se praktično vsi podatki nanašajo na določljivo osebo in so zato osebni
podatki (demografski podatki, šifra (ID) stranke, podatki o nakupih, podatki o
segmentih1, v katere je uvrščen posameznik, podatki o pridobljenih/porabljenih
ugodnostih itd.).

1. Če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa

Posebna kategorija osebnih podatkov so občutljivi osebni podatki in sicer so
to 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 ter prekrškovne
evidence. Občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je
z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej
navedenih okoliščin. Za obdelavo občutljivih osebnih podatkov veljajo strožja
pravila2 - privolitev je praviloma pisna, pri posredovanju po telekomunikacijskih
omrežjih pa morajo biti kriptirani in elektronsko podpisani.

Obdelava osebnih podatkov torej pomeni kakršnokoli ravnanje z osebnimi
podatki, tudi sama hramba, vpogled ali zajem. Za hrambo osebnih podatkov
potrebujete pravno podlago. Temeljna pravna podlaga v zasebnem sektorju je
privolitev posameznika, t.j. prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko
njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, dana na podlagi informacij,
ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu. Privolitev posameznika je
lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika. Privolitev je torej
lahko dana tudi po elektronski poti (npr. s klikom na gumb ali povezavo) ali po
telefonu, različne vrste privolitve pa je različno težko dokazovati. Bistveno je,
da je privolitev prostovoljna in ne izsiljena, podana mora biti aktivno (t.i.
tiha privolitev ni dopustna), torej z ravnanjem posameznika (podpisom, klikom,
telefonskim klicem in podobno).

2.

3.

Podatek o tem, da posameznik sodi v določen segment kupcev, je treba šteti za osebni podatek
(pri tem pa ni pomembno, kakšna je stopnja verjetnosti, da posameznik sodi v določen segment),
tudi če je pridobljen z modeliranjem, ki ga moramo šteti za obdelavo osebnih podatkov, če ima
rezultat modeliranja (lahko) vpliv na posameznika. Pri tem je treba upoštevati določbe 15. člena
ZVOP-1 glede avtomatiziranega odločanja.
2
Glej 13. in 14. člen ZVOP-1.
1
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zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna
privolitev posameznika.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko obdelujejo 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.
Ne glede na prvi odstavek se lahko v zasebnem sektorju obdelujejo osebni
podatki, če je to nujno zaradi uresničevanja zakonitih interesov
zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
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Pred zbiranjem privolitve v obdelavo osebnih podatkov je treba posameznika
ustrezno informirati, t.j. zagotoviti določene informacije v zvezi z obdelavo
njihovih osebnih podatkov, in sicer:

•
•
•
•

Zbiranje osebnih podatkov prek spleta - smernice
Pooblaščenec je pri zbiranju osebnih podatkov prek spleta s pomočjo
t. i. izjave o varstvu osebnih podatkov (angl. privacy policy) že
pripravil smernice, kako izjavo oblikovati tako, da bodo posamezniku
resnično posredovane vse potrebne informacije.
V Smernicah Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave
o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh3 je podanih nekaj
primerov dobrih in slabih praks z vidika vsebine in oblikovanja.

katere njihove osebne podatke obdelujete,
za kakšen namen jih obdelujete;
kdo obdeluje njihove podatke (podatki o upravljavcu osebnih podatkov in
njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, če gre za fizično osebo,
naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež);
druge podatke, če je to potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena
obdelava.

Že zbrane osebne podatke lahko upravljavec uporablja za raziskovalne
namene, saj to dopušča 1. odstavek 17. člena ZVOP-1: »Ne glede na prvotni
namen zbiranja se lahko osebni podatki nadalje obdelujejo za zgodovinsko,
statistično in znanstveno-raziskovalne namene.« Če pa želi upravljavec s
pomočjo raziskave pridobiti osebne podatke, s katerimi še ne razpolaga, se mora
vprašati, kakšen je dejanski namen raziskave in za kaj bo pridobljene podatke
uporabljal. Te namene mora namreč predstaviti posamezniku pred zbiranjem in
pridobiti njegovo privolitev.
Osebni podatki se lahko posredujejo uporabniku4 osebnih podatkov za
zgodovinsko, statistično in znanstveno-raziskovalne namene v anonimizirani
obliki, če zakon ne določa drugače ali če posameznik, na katerega se nanašajo
osebni podatki, ni predhodno podal pisne privolitve, da se lahko obdelujejo
brez anonimiziranja. Osebni podatki, ki so bili posredovani uporabniku osebnih
podatkov, se ob zaključku obdelave (raziskave) uničijo, če zakon ne določa
drugače. Uporabnik osebnih podatkov mora upravljavca osebnih podatkov, ki
mu je posredoval osebne podatke, brez odlašanja po njihovem uničenju pisno
obvestiti, kdaj in na kakšen način jih je uničil.

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice-za-oblikovanje-izjave-o-varstvu-osebnih-podatkov-na-spletnih-straneh.pdf
4
Uporabnik v tem kontekstu bi recimo bilo podjetje, ki želi preveriti izvedljivost svoje poslovne
ideje, izvesti predkonkurenčno študijo, analizirati odnos kupcev do določene teme ipd. Upravljavec (torej tisti, ki ima pravno podlago za osebne podatke) mu v tem primeru ne sme posredovati
osebnih podatkov, lahko pa mu posreduje anonimizirane podatke (npr. deleži, agregati, trendi,
korelacije ipd.).
3
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Kako se prepričati, da je vaša informacija dovolj razumljiva za
povprečnega posameznika?
Vprašajte se, ali bo iz nje lahko razbral:
• kdo zbira njegove osebne podatke?
• zakaj (za kakšen namen) jih zbira?
• ali sploh in pod kakšnimi pogoji ter komu se še posredujejo osebni
podatki?
• ali je zbiranje osebnih podatkov obvezno ali prostovoljno, ter možne
posledice, če ne bo prostovoljno podal podatkov,
• svoje pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Dva osnovna subjekta pri obdelavi osebnih podatkov v zasebnem sektorju sta
upravljavec in pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov. Upravljavec je
tisti, ki je določil namen in sredstva obdelave, pogodbeni obdelovalec pa je
tisti, ki dela v imenu in za račun upravljavca (npr. zanj izvaja tržno raziskavo,
opravlja storitve klicnega centra, neposrednega trženja ipd.). Pogodbeni
obdelovalec lahko deluje samo v okviru pooblastil upravljavca (naročnika) in
osebnih podatkov ne sme uporabljati za lastne namene ali za namene tretjih
oseb, pravno podlago za njegovo obdelavo osebnih podatkov pa predstavlja
pisna pogodba z upravljavcem (naročnikom).
Če imate več kot 50 zaposlenih, morate upoštevati tudi dolžnosti glede
ureditev katalogov zbirk osebnih podatkov (26. člen ZVOP-1) in prijave
v register IP (27. člen ZVOP-1). Katalog zbirke osebnih podatkov je opis
zbirke osebnih podatkov (npr. na kakšni pravni podlagi je nastala, katere
vrste podatkov vsebuje, kakšen je rok hrambe podatkov, kakšni so nameni
obdelaveosebnih podatkov…5), ki ga hranite pri sebi. Nekatere od navedenih
podatkov6 iz kataloga morate prijaviti v register Informacijskega pooblaščenca,
kar lahko storite na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnihpodatkov/register-zbirk/. Če ste v dvomih glede obsega obveznosti prijave
pri Pooblaščencu, si lahko v registru pogledate tudi, katere zbirke in osebne
podatke so vnesli drugi (glede na dejavnosti vam podobni) upravljavci.

5
1. naziv zbirke osebnih podatkov; 2. podatke o upravljavcu osebnih podatkov (za fizično osebo:
osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravljavca osebnih podatkov in matično številko); 3. pravno
podlago za obdelavo osebnih podatkov; 4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni
podatki; 5. vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov; 6. namen obdelave; 7. rok hrambe
osebnih podatkov; 8. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov in pravno podlago omejitev; 9. uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov,
vsebovanih v zbirki osebnih podatkov; 10. dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo,
kam, komu in pravno podlago iznosa; 11. splošen opis zavarovanja osebnih podatkov; 12. podatke
o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig; 13. podatke o zastopniku
iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona (za fizično osebo: osebno ime, naslov opravljanja dejavnosti ali naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za samostojnega podjetnika posameznika pa še
firmo, sedež in matično številko; za pravno osebo: naziv oziroma firmo in naslov oziroma sedež
upravljavca osebnih podatkov in matično številko).
6
Upravljavec osebnih podatkov posreduje podatke iz 1., 2., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. in 13. točke
pri prejšnji sprotni opombi najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali pred
vnosom nove vrste osebnih podatkov.
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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.
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. Pooblaščenec
pojasnjuje, da se v klub ugodnosti na podlagi osebne privolitve lahko včlanijo
starejši od 15. let, pri tem pa opozarja, da mora biti obvestilo o obdelavi osebnih
podatkov in pogojih članstva za mladoletne še posebej skrbno pripravljeno ter
zapisano v preprostem in jasnem jeziku. Obvestilo mora pojasniti, kdo obdeluje
katere podatke in za kakšen namen ter komu še bodo posredovani. Pri mlajših
od 15. let je nujna privolitev staršev oz. zakonitih zastopnikov otroka.

Kako je s privolitvijo otrok?
Otroci že na podlagi Ustave RS (56. člen) uživajo posebno varstvo in skrb.
Človekove pravice in temeljne svoboščine otroci uživajo v skladu s svojo
starostjo in zrelostjo. ZVOP-1 ustavne pravice do varstva osebnih podatkov ne
ureja posebej za otroke, zato je treba v zvezi s tem uporabljati splošne določbe
o poslovni sposobnosti. Popolno poslovno sposobnost posameznik pridobi z
dopolnjenim osemnajstim letom starosti, pred tem pa s sklenitvijo zakonske
zveze ali če zaradi pomembnih razlogov tako odloči sodišče v nepravdnem
postopku za mladoletnika, ki je postal roditelj. Mladoletne otroke7 zastopajo
njihovi starši. Vendar pa lahko posameznik sklepa določene pravne posle in
uresničuje nekatere svoje pravice že pred polnoletnostjo – v Republiki Sloveniji
je meja postavljena pri dopolnjenem 15. letu starosti.

Mladoletniki, starejši od 15 let lahko nekatere odločitve sprejemajo
sami. Obdelava osebnih podatkov v okviru včlanitve v klub ugodnosti in/
ali s tem povezanih tržnih raziskav po mnenju Pooblaščenca ne dosega
takšne stopnje »pomembnosti«, da bi bilo pri mladoletnikih, starejših
od 15 let, potrebno soglasje staršev. V takšnem primeru je torej za veljavno
privolitev v obdelavo osebnih podatkov dovolj delna poslovna sposobnost, ki jo
mladoletniki »dosežejo« s 15. letom starosti.
Glede pridobivanja privolitve prek spleta Pooblaščenec priporoča t. i.
dvojni opt-in, kjer posameznik s klikom na povezavo v e-pošti potrdi, da je
bil dejansko tista oseba, ki je vnesla podatke na vaši spletni strani. Pri privolitvi
staršev v obdelavo osebnih podatkov otrok pa je potrebna še večja skrbnost pri
izbiri načina podajanja privolitve na spletu, da bi ugotovili, ali so starši oziroma
skrbniki resnično podali privolitev (kot npr. da otrok posreduje določene
kontaktne podatke staršev, ki nato podajo privolitev). V primeru, da privolitve
staršev ni, otrok pa je poslal kontaktne podatke staršev, je treba podatke, ki jih
je posredoval otrok, izbrisati.

V skladu s 1. odstavkom 107. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
RS, št. 69/04-UPB1 s spremembami in dopolnitvami; ZZZDR).
7
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Kako je urejeno segmentirano / personalizirano trženje?

Pooblaščenec poudarja, da za personalizirano trženje na podlagi analize
predhodnih nakupov posameznikov potrebujete njihovo posebno/novo
privolitev!

Rezultatitržnihraziskavnajbimeddrugimslužilitudiuspešnejšemu,posamezniku
bolj prilagojenemu trženju, zato v nadaljevanju na kratko povzemamo osnovne
zahteve s tega področja.

Za izvajanje segmentiranega trženja (torej trženja, ki je usmerjeno na
določene segmente strank (npr. moški kupci, mladi pari, moški med 25 in
30 letom ipd.)) na podlagi drugih podatkov, kot so le kontaktni podatki, ki jih je
upravljavecpridobilizjavnodostopnihvirovalizakonitegaopravljanjadejavnosti,
potrebuje izvajalec trženja privolitev, ki temelji na obvestilu posameznika o
namenu obdelave podatkov. Prav tako za izvajanje personaliziranega trženja
(trženja na podlagi zabeleženih nakupov, ki je prilagojeno vsakemu posamezniku
posebej), izvajalec potrebuje vnaprejšnjo izrecno, posebno in preverljivo
privolitev posameznika. Posameznik lahko svojo privolitev, 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. Posameznik mora biti seznanjen s tem, da bo prejemal
prilagojena oglasna sporočila o produktih in storitvah, ki ga verjetno zanimajo,
glede na podatke o že opravljenih nakupih. Če mu tega namena pri sami
včlanitvi v klub ugodnosti niste predstavili, morate dobiti novo privolitev.
Potem, ko ste posamezniku predstavili informacije o obdelavi osebnih podatkov
(npr. na spletnih strani ali obrazcu/pristopnici), potrebujete za obdelavo osebnih
podatkov posameznikovo privolitev (podpis, klik na povezavo ipd.). Privolitev
mora biti vnaprejšnja (pred zbiranjem osebnih podatkov), izrecna (da se
posameznika zaveda, da s svojim ravnanjem in s katerim ravnanjem podaja
privolitev ter v kaj), svobodna (privolitev ne sme biti vezana na druge pogoje)
in preverljiva (obstajati mora dokaz, da ste privolitev dejansko pridobili).

Pojasnimo najprej, kako je urejeno neposredno trženje, ki NE temelji na
analizi predhodnih nakupov posameznikov.
Po določbah 72. člena ZVOP-1 lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja
osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v
okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga,
storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev,
telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev
(neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne
določa drugače.
Zanameneneposrednega trženja lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja
le naslednje osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prejšnjim odstavkom:
osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko
številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne
privolitve posameznika lahko upravljavec osebnih podatkov obdeluje tudi druge
osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev
posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna. Če namerava upravljavec osebnih
podatkov posredovati zbrane osebne podatke drugim uporabnikom osebnih
podatkov za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcem,
ki bodo te podatke uporabljali za lastne namene, je dolžan o tem obvestiti
posameznika in pred posredovanjem osebnih podatkov pridobiti njegovo pisno
privolitev. Obvestilo posamezniku o nameravanem posredovanju osebnih
podatkov mora vsebovati informacijo, katere podatke namerava posredovati,
komu in za kakšen namen. Stroške obvestila krije upravljavec osebnih podatkov.
Upravljavcu pa ni treba obveščati posameznika o temu, katere pogodbene
obdelovalce uporablja, niti za to ne potrebuje privolitve posameznika, dokler
pogodbeni obdelovalec dela v imenu in za račun upravljavca in ne uporablja
osebnih podatkov za lastne namene.

Posameznikovo privolitev je treba pridobiti tudi v primeru povezovanja
različnih zbirk osebnih podatkov znotraj podjetja, če povezovanje implicira
drugačne/nove namene obdelave osebnih podatkov. Če ima npr. podjetje zbirko
podatkov o nakupih, katere namen je pošiljanje prilagojenih oglasnih sporočil in
drugo zbirko podatkov o porabi telekomunikacijskih storitev, katere namen je
izvrševanje pogodbe o nudenju telekomunikacijskih storitev, in bi želelo ti dve
zbirki povezati, da bi lahko pošiljalo svojim strankam oglasna sporočila, ki so
prilagojena tudi glede na njihovo porabo telekomunikacijskih storitev, potem je
to primer povezovanja podatkov iz različnih zbirk, kjer ti/novi nameni obdelave
osebnih podatkov še niso bili predstavljeni posamezniku in bi za to potrebovali
njegovo privolitev. Posamezniku je treba v takšnem primeru jasno predstaviti
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željo podjetja, da bi svojim strankam pošiljalo oglasna sporočila, ki so prilagojena
glede na njihovo porabo telekomunikacijskih storitev, in da morajo zato povezati
zadevni zbirki. Kako točno bo podjetje navedeno predstavilo posamezniku, je
odločitev podjetja – tega zakon ne predpisuje, vodilo pa naj bo transparentnost
in jasnost.

Prepoved uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja še ne
pomeni, da upravljavec osebnih podatkov ne sme uporabljati za druge zakonite
namene (npr. reševanje reklamacij, izterjava dolgov).
Na tem mestu opozarjamo, da morajo ponudniki blaga in storitev na trgu pri
trženju po elektronskih poteh (e-pošta, SMS, MMS …) paziti na določbe
Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakona o elektronskem
poslovanju na trgu in Zakona o varstvu potrošnikov. Skupni element
navedenih predpisov je zahteva po predhodnem soglasju. Prepovedana je
uporaba klicnih avtomatov, faksimilnih naprav ali elektronske pošte in drugačnih
sredstev elektronskih komunikacij brez predhodnega soglasja naročnika oz.
posameznika. Izjemoma se lahko (na podlagi ZEKom-1) za neposredno trženje
brez privolitve uporablja elektronski naslov, ki ga pridobite od kupca
svojih izdelkov ali storitev. Kupec mora imeti možnost, da kadarkoli na
brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega
naslova (t.i. mehki opt-in). Vsa elektronska sporočila morajo biti poslana iz
veljavnega elektronskega naslova, vsebovati morajo identiteto pošiljatelja
(v imenu katerega se e-pošta pošilja) in naslov, kamor lahko prejemnik pošlje
zahtevo za prekinitev takega neposrednega trženja.

Oglejte si tudi Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje
izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh8 z oblikovnimi in
vsebinskimi napotki.

Najpogostejše napake v zvezi z varstvom osebnih podatkov
• Uporaba osebnih podatkov za namene, za katere posameznik ni
podal svoje privolitve.
• Nezakonita prodaja zbirk osebnihpodatkov,najemanjezbirkosebnih
podatkov, odnašanje zbirk osebnih podatkov iz prejšnjih delovnih
mest.
• Neupoštevanjepreklicevsoglasijzaizvajanjeneposrednegatrženjaali
vabljenja k sodelovanju v tržnih raziskavah.
Upravljavec osebnih podatkov mora neposredno trženje izvajati tako, da
posameznikaobizvajanjuneposrednegatrženjaobvestionjegovihpravicahiz73.
člena ZVOP-1, t.j. da lahko posameznik kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen
način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha
uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja9.

Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov
za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen
način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj upravljavca osebnih podatkov v
zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije upravljavec.

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/
Smernice-za-oblikovanje-izjave-o-varstvu-osebnih-podatkov-na-spletnih-straneh.pdf
9
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/
Smernice-za-oblikovanje-izjave-o-varstvu-osebnih-podatkov-na-spletnih-straneh.pdf
8
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Smernice za ravnanje v situacijah s področja internih tržnih
raziskav, ki se navezujejo na varstvo osebnih podatkov
V nadaljevanju so predstavljeni primeri situacij, s katerimi se srečujejo v podjetjih
pri izvajanju internih tržnih raziskav, pri čemer dileme podjetij izpostavljamo
v obliki pogostih vprašanj in odgovorov, da bi uporabniki tako najhitreje našli
rešitev za svojo težavo.

Situacija 1: Oblikovanje zbirke ljudi, zainteresiranih za sodelovanje v
tržnih raziskavah
V podjetju vedno več tržnih raziskav izvajamo sami. Za optimizacijo
njihovega izvajanja bi radi oblikovali zbirko ljudi, ki jih zanima sodelovanje
v naših raziskavah. Povabilo k sodelovanju bi jim posredovali občasno
z namenom ugotavljanja zadovoljstva, potrošniških navad in stališč
ipd. Odgovore posameznih sodelujočih iz posameznih raziskav bi radi
hranili z namenom, da:
• analiziramo medsebojne povezave različnih tematik (npr. stopnjo
zadovoljstva v povezavi z značilnostmi nakupnih navad, ki ju sicer
spremljamo z različnima raziskavama),
• jim v vsaki raziskavi ne postavljamo istih vprašanj (npr. o spolu,
starosti ipd.),
• vsakič izberemo najprimernejše osebe za sodelovanje raziskavi
(ostalih pa ne obremenjujemo po nepotrebnem).
Katere informacije je potrebno navesti pri pridobivanju soglasja, da želi
posameznik sodelovati v nadaljnjih raziskavah podjetja?

Priporočljivo ga je tudi informirati o tem, kako dolgo se bodo njegovi osebni
podatki hranili in kako lahko prekliče svojo privolitev. Če nameravate podatke
iz različnih raziskav med seboj povezovati in jih uporabiti za druge namene,
potem morate posamezniku te namene predstaviti. Glavno vodilo naj bo
transparentnost do posameznika – posameznik mora razumeti, kakšne
posledice bo imela njegova privolitev v obdelavo osebnih podatkov.

Posamezniku je treba podati informacije o tem:
• katere njegove osebne podatke nameravate obdelovati;
• za kakšen namen (kakšen je dejanski namen raziskav);
• kdo obdeluje njegove podatke (podatki o upravljavcu osebnih podatkov in
njegovem morebitnem zastopniku (osebno ime, če gre za fizično osebo,
naziv oziroma firma in naslov oziroma sedež));
• druge podatke, če je to potrebno, da se zagotovi zakonita in poštena
obdelava.

Primer pridobivanja soglasja za sodelovanje v raziskavah podjetja
Bi morda želeli občasno sodelovati tudi v drugih raziskavah podjetja X?V primeru
podanega soglasja bo podjetje X, z namenom pošiljanja vabil za sodelovanje v
bodočih raziskavah (o zadovoljstvu, nakupnih in uporabniške navadah, ugledu,
odnosu do izdelkov, storitev in komuniciranja), do preklica hranilo naslednje
vaše podatke: ime in priimek, naslov elektronske pošte ter odgovore, podane
v raziskavah. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete po elektronski pošti na
naslov naslov@podjetjeX.si.
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Katere osebne podatke lahko zberemo ob prijavi za sodelovanje v
nadaljnjih raziskavah?

Ali je treba pri povabilu k sodelovanju v posamezni raziskavi navesti,
zakaj je posameznik dobil povabilo?

Tiste osebne podatke, za katere vam bo posameznik dal privolitev. Kot obvezne
podatke navedite samo tiste osebne podatke, ki so nujni za izvajanje ali sklepanje
pogodbe, torej za izvajanje raziskav – brez katerih namena raziskave ne bi mogli
doseči.

Gre za priporočljivo prakso v smislu transparentnosti do posameznika.

Ali je potrebno soglasje za sodelovanje v nadaljnjih raziskavah pridobiti
tudi v primeru, da želimo v zbirko vključiti tudi člane kluba ugodnosti?

Soglasje je treba pridobiti, če povezovanje implicira drugačne namene obdelave
osebnih podatkov.

V vsakem primeru posebej je treba presoditi, ali gre za namen, ki ni več
enak prvotnim namenom, kot so opredeljeni v splošnih pogojih članstva. Če
se spremenijo nameni obdelave osebnih podatkov, potem je treba pridobiti
(dodatno) soglasje.

Ali lahko posredujemo OP iz zbirke sodelujočih v raziskavah npr. zunanji
tržno raziskovalni agenciji, ki bo izvedla raziskavo za nas?

Ali je treba pri posamezni raziskavi pridobiti soglasje, da se podatke
lahko poveže z že zbranimi podatki posameznika?

Gre za dopustno pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, ki mora biti urejana
skladno z zahtevami 11. člena ZVOP-1.

Na kakšen način je potrebno urediti hranjenje zbranih OP in podatkov
iz raziskav?

Koliko časa se lahko hrani zbrane osebne podatke in podatke iz raziskav
v primeru preklica soglasja za sodelovanje v raziskavah?

Zbirko osebnih podatkov praviloma definira njen namen. Pri zbiranju dodatnih
osebnih podatkov je zato treba v vsakem primeru posebej presoditi, ali gre
za takšen namen, ki ni več enak prvotnim namenom zbirke, ki jo podjetje
že ima. Če namen zbirke ne ostaja enak, potem je treba posodobiti katalog
zbirk osebnih podatkov in vnos v register zbirk osebnih podatkov z novimi
kategorijami osebnih podatkov10.

Osebne podatke se lahko hrani oz. obdeluje
dokler je to potrebno za dosego namena, za
katerega so se zbirali. Od podaje preklica
privolitve posameznika osebnih podatkov
dalje ni dopustno obdelovati. Posamezniku
je priporočljivo ob zbiranju osebnih
podatkov jasno predstaviti tudi rok hrambe
osebnih podatkov (npr. »vaše podatke
bomo hranili x časa« ali pa »vaše podatke
bomo uporabljali do preklica«).

Ali je treba pripraviti splošna pravila za zbirko OP sodelujočih v
raziskavah in njihovih odgovorov iz posameznih raziskav?
Pred zbiranjem osebnih podatkov morate posamezniku podati določene
informacije (glej zgornja vprašanja). Te informacije lahko posamezniku
predstavite tudi v obliki splošnih pravil, pogojev sodelovanja in podobno.
Obličnost pravil ni predpisana.

10

Glej tudi izjeme, ki jih glede kataloga in registra določa 7. člen ZVOP-1.

12

www.ip-rs.si

Situacija 2: Nadgradnja (osebnih) podatkov klubov ugodnosti s pomočjo
raziskav

uporabljati), je primerno od sedaj naprej uporabljati ažurnejši podatek
(posodobiti vpis in zavreči star podatek).

V podjetju imamo kartico oz. klub ugodnosti. Ker vsi člani niso podali
vseh želenih OP na pristopnici in ker se nekateri OP v času lahko
spremenijo, bi jih želeli dopolniti oz. ažurirati.

Kako ravnati v primeru, ko je posameznik na pristopnici podal soglasje
za uporabo OP, v vprašalniku za ažuriranje podatkov pa ga ne poda?
Vprašalnik je smiselno oblikovati tako, da teh dvomov ne bo (npr. pripravita se
ločena vprašalnika za tiste, ki so že podali soglasje za uporabo OP, in za tiste, ki
ga niso podali).

Ali je razlika, če se podatke zbere s pomočjo samostojne raziskave,
ki ima izključno ta namen, ali če so sestavni del raziskave z drugim
primarnim namenom (npr. proučevanje nakupnih navad)?
Vedno je bistven namen zbiranja osebnih podatkov, ki ga ne smemo razumeti
kot «dopolnitev ali ažuriranje podatkov«, temveč kakšen je namen samega kluba
ugodnosti, torej primarni namen zbiranja osebnih podatkov. Sam način
zbiranja podatkov ne predstavlja razlik z vidika pravil varstva osebnih podatkov.

Situacija 3: Uporaba raziskav za pridobivanje privolitve v spremenjene
splošne pogoje kluba oz. kartice ugodnosti
V podjetju izvajamo raziskavo med imetniki kartice oz. člani kluba
ugodnosti. Pred kratkim smo spremenili namen uporabe OP v splošnih
pravilih imetništva kartice oz. članstva v klubu ugodnosti, zato bi želeli
v okviru raziskave pridobiti tudi strinjanje z njimi.

Ali je treba sodelujoče opozoriti, da se podatki zbirajo z namenom
ažuriranja oz. dopolnjevanja zbirke podatkov kluba oz. kartice
ugodnosti?

Kje je treba pridobiti privolitev v nova splošna pravila?

Glej odgovor na prejšnje vprašanje – bistven je primarni namen. Če posamezniki
z njim še niso seznanjeni, jim ga je treba predstaviti pred zbiranjem osebnih
podatkov.

Ko gre za zbiranje novih kategorij osebnih podatkov ali ko se spremenijo
nameni obdelave osebnih podatkov, je treba pridobiti privolitev
posameznika. Ali je privolitev pozicionirana na začetku ali na koncu vprašalnika
z vidika ZVOP-1 ni pomembno. V smislu transparentnosti pa je priporočljivo, da
se posameznike jasno obvesti, kje/v katerih delih so se splošni pogoji spremenili.

Ali se s pomočjo takega vprašalnika lahko pridobiva tudi soglasje za
uporabo OP, ki jih posamezniki še niso aktivno potrdili?
Da. Privolitev mora biti - tako kot vedno - informirana: katere podatke dajem,
komu jih dajem, za katere namene. Privolitev lahko posameznik poda hkrati za
več kategorij osebnih podatkov.
Kako ravnati v primeru, ko je posameznik na pristopnici dal OP, v
vprašalniku za ažuriranje podatkov pa ga ne vpiše?
Podatek je bil zbran na podlagi osebne privolitve in za njegovo hrambo
obstaja pravna podlaga. Če posameznik ni preklical privolitve v obdelavo že
posredovanega/pridobljenega OP, ga niste dolžni izbrisati. Če vam posameznik
sporoči nov podatek (npr. ažuren naslov e-pošte, ker je starega prenehal
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Situacija 4: Povezovanje podatkov raziskave s podatki članstva v klubu
ugodnosti

Na kaj moramo paziti, če želimo ponudbo posamezniku ali določenemu
segmentu kupcev prilagajati tudi na osnovi rezultatov raziskav (ne samo
na osnovi analize preteklih nakupov)?

Izvajamo tržno raziskavo in podatke, pridobljene z odgovori na vprašanja
(npr. o zadovoljstvu, nakupnih in uporabniških navadah, ugledu, odnosu
do izdelkov, storitev in komuniciranja), bi radi dodali k podatkom, ki
jih hranimo v povezavi z imetništvom kartice oz. članstvom v klubu
ugodnosti z namenom ugotavljanja potrošniških navad, optimizacije
izvajanja raziskav in povezav med različnimi segmenti.

Takšno prilagajanje ponudbe lahko izvajate na podlagi privolitve posameznika
– posameznik torej mora biti seznanjen, da boste njegove odgovore v raziskavi
uporabili za te namene. Obličnost ni predpisana.
Primer pridobivanja soglasja za povezovanje
podatkov tudi z namenom neposrednega trženja
 Strinjam se, da se odgovori iz vprašalnika lahko
dodajo k podatkom, ki jih podjetje X obdeluje v zvezi
z imetništvom kartice ugodnosti podjetja X za namene
statističnih analiz in obveščanje o ponudbah v skladu
s splošnimi pravili kartice ugodnosti (povezava na
pravila).

Ali moramo pridobiti izrecno soglasje za povezovanje podatkov?
Da.Povezovanjepodatkovpravilomazasledujeneknovnamenobdelaveosebnih
podatkov, ki ga brez povezovanja ne bi mogli doseči. Privolitev posameznika
mora biti izrecno podana in informirana (glej odgovore na prejšnja vprašanja).
T.i. tiha privolitev se ne šteje za veljavno privolitev. Ko gre za zbiranje novih
kategorij osebnih podatkov ali ko se spremenijo nameni obdelave
osebnih podatkov, je treba pridobiti privolitev posameznika.
Primer pridobivanja soglasja za povezovanje podatkov
 Strinjam se, da se odgovori iz vprašalnika za namene statističnih analiz lahko
dodajo k podatkom, ki jih podjetje X hrani in obdeluje v zvezi z imetništvom
kartice ugodnosti podjetja X.

Situacija 5: Izvedba nagradne igre z namenom spodbujanja sodelovanja
v raziskavi
Izvajamo raziskavo in da bi povečali odziv in dobili čim več izpolnjenih
vprašalnikov, s pomočjo katerih se bo lahko bolje ugotavljalo nakupne
navade in povezave med različnimi segmenti, bomo organizirali nagradno
žrebanje.

Kateri pogoji urejajo hrambo pridobljenih podatkov iz raziskave, ki
se bodo dodali podatkom, ki jih podjetje zbira v zvezi z imetništvom
kartice oz. članstvom v klubu ugodnosti?

Ali je v vprašalniku poleg vprašanja, če želi sodelujoči v raziskavi sodelovati
tudi v nagradni igri, potrebno podati še kakšno informacijo?

Pogoji, ki jih bo postavil upravljavec zbirke osebnih podatkov (kluba ugodnosti).
Pogoji morajo biti posamezniku jasno predstavljeni, sama obličnost ali
razdrobljenost (npr. na več različnih pogojev) z vidika ZVOP-1 ni pomembna.

Posameznika je treba informirati o obdelavi osebnih podatkov (glej situacijo 1).
Katere OP lahko zberemo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri?
Tiste osebne podatke, za katere vam bo posameznik dal privolitev. Kot obvezne
podatke lahko navedete samo tiste osebne podatke, ki so nujni za izvajanje ali
sklepanje pogodbe (torej za izvajanje nagradne igre), ostali podatki morajo biti
označeni kot neobvezni.
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Zaključek

Kaj mora biti glede varovanja osebnih podatkov napisano v splošnih
pravilih nagradne igre?

Pri izvajanju internih tržnih raziskav in nadgradnji podatkov, ki se zbirajo v
okviru klubov in kartic ugodnosti, se je treba zavedati, da se obdelavi osebnih
podatkov ne bomo mogli izogniti. Čeprav se morda na prvi pogled zdi,
da je varstvo osebnih podatkov zelo komplicirano, v resnici obstaja nekaj
temeljnih načel, katerih se je treba držati. Do posameznikov moramo biti
transparentni, saj si le tako lahko zagotovimo, da bo privolitev, kot pravna
podlaga za obdelavo osebnih podatkov, veljavna. Posamezniku moramo
podati ključne informacije: kdo bo zbiral osebne podatke, za katere namene,
ali bodo komu posredovani, priporočljivo je tudi določiti rok hrambe
podatkov in posamezniku pojasniti, kje in kako lahko prekliče svoje soglasje.
Zakonodaja ne predpisuje posebne obličnosti ali natančnih dikcij, ki bi jih
morali uporabiti, zato se je dobro postaviti v kožo posameznika in preveriti,
ali smo mu pošteno in transparentno predstavili informacije o obdelavi
podatkov. Posebej pozorni moramo biti pri uporabi osebnih podatkov otrok
ter pri obdelavi občutljivih osebnih podatkov.

Ključno je, da posamezniku jasno predstavimo, kakšen je namen nagradne igre
in kakšne posledice bo to imelo zanj. To pomeni, da mora vedeti, kdo bo dobil
njegove osebne podatke in za katere (vse) namene bodo uporabljeni. Posebej
priporočljivo je posameznike jasno obvestiti o tem, kateri osebni podatki, kje
ter kdaj bodo javno objavljeni (npr. ime in priimek ter e-naslovi izžrebancev
bodo objavljeni dne ____ na spletnem mestu ____). Če boste osebne podatke,
zbrane s pomočjo nagradne igre, uporabljali tudi za npr. izvajanje neposrednega
trženja, potem morate posamezniku te namene predstaviti. Če jih boste
posredovali tretjim osebam, potem morate posamezniku povedati, komu jih
boste posredovali. Posameznik mora vedeti, da bo lahko zaradi sodelovanja
v nagradni igri prejemal oglasna sporočila od podjetja X, Y in Z (navesti vsa
podjetja)
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