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Izobraževalni seminar
SVIZ – osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami

Pravice posameznikov
Kako lahko uveljavljam svoje 

pravice do varstva podatkov po Splošni uredbi?

Alenka Jerše, Portorož, 27.9.2021
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• Načelo zakonitosti, pravičnosti in preglednosti
• Načelo omejitve obdelave
• Načelo najmanjšega obsega podatkov
• Načelo točnosti
• Načelo celovitosti in zaupnosti
• Načelo odgovornosti upravljavca (npr. delodajalca)
• Načelo omejitve shranjevanja

Splošna načela varstva osebnih podatkov
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 Pomeni dolžnost upravljavca (delodajalca, šole), da posameznika ob 
zbiranju (ali v razumnem roku – če podatkov ni dal posameznik sam) 
seznani z osnovnimi informacijami o obdelavi:
 katere OP se zbira in obdeluje;
 za kateri namen;
 kdo je upravljavec – kontaktni podatki (če obstaja tudi kontakt pooblaščene osebe);
 druge pomembne informacije o obdelavi (npr. prenos OP v tretje države – izven EU, 

podatke o uporabnikih OP, rok hrambe, podatke o pravicah in možnosti vložitve pritožbe 
pri Informacijskem pooblaščencu, nekatere podatke o pravni podlagi za obdelavo). 

Pravica do obveščenosti v primeru kršitve varnosti osebnih podatkov.

Pravica biti informiran o obdelavi (13. in 14. člen)
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 Pomeni dolžnost upravljavca (delodajalca, šole), da posamezniku na njegovo 
zahtevo brezplačno:
 potrdi ali obdeluje njegove osebne podatke;
 poda informacije, katere njegove OP zbira in obdeluje in za kateri namen;
 zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
 vse razpoložljive informacije v zvezi z virom pridobitve njegovih podatkov;
 druge pomembne informacije o obdelavi (npr. prenos OP v tretje države – izven EU –

informacije o zaščitnih ukrepih, podatke o uporabnikih OP, rok hrambe, podatke o pravicah in 
možnosti vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, nekatere podatke o pravni 
podlagi za obdelavo, podatke o avtomatiziranem sprejemanju odločitev – vključno z 
oblikovanjem profilov).

 Otrok lahko preko zakonitega zastopnika.

Možnost zaračunavanja: razumne pristojbine za dodatne kopije.

Pravica do seznanitve z lastnimi OP
(do dostopa) – 15. člen
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 Pomeni dolžnost upravljavca (delodajalca, podjetja, šole), da na zahtevo 
posameznika brezplačno:
 popravi njegove osebne podatke, če so netočni;
 ob upoštevanju namenov obdelave dopolni nepopolne osebne podatke, vključno s 

predložitvijo dopolnilne izjave.

 Obveznost obveščanja drugih uporabnikov o popravkih, izbrisu, 
omejitvi obdelave.

Pravica do popravka podatkov (16. člen)
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 Pomeni dolžnost upravljavca (delodajalca, podjetja, šole), da na zahtevo
posameznika brezplačno:
 Izbriše njegove osebne podatke – če za hrambo ni več zakonitih razlogov:

 preklic privolitve,
 če gre za obdelavo za namene neposrednega trženja,
 osebni podatki so se obdelovali nezakonito,
 izbris zahteva zakon (zakonski rok hrambe potekel),
 ni prevladujočega zakonitega interesa ali utemeljene potrebnosti obdelave za 

opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti.

Pravica do izbrisa podatkov 
(pravica do pozabe) – 17. člen I.
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 Izbris se ne izvede, če je obdelava potrebna: 
 za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti
 ker tako zahteva zakon (npr. ZDR-1);
 za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 za namene arhiviranja v javnem interesu, za statistične, znanstveno- ali 

zgodovinskoraziskovalne namene v skladu s predpisi.

Pravica do izbrisa podatkov 
(pravica do pozabe) – 17. člen II.
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• Povezava do spletnega mesta šole vsebuje kontaktne 
podatke zaposlenega, ki ne dela več v tej šoli;

• informacije so objavljene na spletu za izpolnitev zakonske 
obveznosti dlje, kot določa zakonodaja.

Primer zahtevka za izbris
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 Pomeni dolžnost upravljavca (delodajalca, podjetja), da na zahtevo
posameznika brezplačno:
 omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov – če gre za naslednje primere:

 oporeka točnosti obdelave – do izvedbe preverjanja,
 namesto izbrisa – na zahtevo posameznika,
 namen obdelave izpolnjen – posameznik pa OP potrebuje za uveljavljanje pravnih 

zahtevkov,
 za čas preverjanja utemeljenosti zakonitih razlogov za obdelavo – vložen ugovor.

V času omejitve obdelava le: s privolitvijo, pravni zahtevki, javni interes države. 

Pravica do omejitve obdelave – 18. člen
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 Pomeni dolžnost upravljavca (delodajalca, podjetja), da na zahtevo
posameznika brezplačno:
 podatke, ki jih je posredoval posameznik in se obdelujejo na 

podlagi privolitve ali pogodbe in z avtomatiziranimi sredstvi;
 posamezniku posreduje v strukturirani, splošno uporabljani in strojno 

berljivi obliki. 
 Posameznik lahko te podatke posreduje drugemu upravljavcu.
 NE za obdelavo, potrebno za opravljanje naloge v javnem interesu 

ali pri izvajanju javne oblasti (ne javni organi, šole).

Pravica do prenosljivosti – 20. člen
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Posameznik lahko:
 ugovarja veljavnosti odločitve temelječe zgolj na avtomatizirani obdelavi (izjeme).
 Ugovarja obdelavi, če naj bi šlo za obdelavo:
 za opravljanje naloge – javni interes ali javna oblast (6(1)e) ali zaradi zakonitih 

interesov upravljavca (6(1)f) – če ne dokaže upravljavec prevlado nujnih 
legitimnih razlogov nad pravicami;

 vedno, če gre za neposredno trženje;
 za namene arhiviranja v javnem interesu, za statistične, znanstveno- ali 

zgodovinskoraziskovalne namene v skladu s predpisi – če ne gre za naloge v 
javnem interesu.

Pravica do ugovora obdelavi in 
do ugovora v primeru avtomatiziranih odločitev –

21. in 22. člen



Postopek uveljavljanja pravic (12. člen)

• Zahtevo se vloži neposredno pri upravljavcu – pisno ali z drugimi sredstvi 
(identifikacija). Omejitve PRAVIC – ZAKONSKO DOLOČENE (23. člen).

• Rok 1 mesec (možno podaljšanje).
• Če upravljavec ne odgovori v roku 1 meseca – pritožba Informacijskemu 

pooblaščencu.
• Če upravljavec delno ali v celoti zavrne zahtevo – pritožba Informacijskemu 

pooblaščencu
• Če je zahteva: 

– očitno neutemeljena ali pretirana (zlasti ker se zahteve ponavljajo), 
lahko upravljavec: zavrne ali zaračuna razumno pristojbino).
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Določeni predpisi opredeljujejo druge obveznosti delodajalca:
• dostop do informacij javnega značaja (ZDIJZ) – npr. podatki javnih 

uslužbencev in javnih funkcionarjev v zvezi z njihovim delovnim 
razmerjem oziroma opravljanjem funkcije, podatki o porabi javnih 
sredstev, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).

• Obveznosti po ZDR-1: objava prostega delovnega mesta, obveznosti 
izdaje pisnega obračuna s podatki o plači         IP ni pritožbeni organ.

Pravice po Splošni uredbi ≠ obveznosti – delovna razmerja
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Ukrepi delodajalcev, podjetij, šol:
- preverjanje pogoja PCT – transparentnost postopkov.

Ukrepi šole v odnosu s starši in skrbniki:
- zagotavljanje spoštovanja ukrepov glede na navodila ministrstva, NIJZ –

transparentnost postopkov.

Ukrepi šole glede poučevanja :
- uporaba različnih orodij v zvezi s šolanjem na daljavo,
- zbiranje OP učencev – pravico do seznanitve lahko uveljavlja tudi starš 

oz. drug zakoniti zastopnik.

Pravice po Splošni uredbi – ukrepi povezni z epidemijo



Vloga IP pri varstvu podatkov v delovnih razmerjih

• Inšpekcijski nadzor        PRIJAVA (lahko anonimno).
• Svetovanje po telefonu, pisno preko mnenj.
• Pritožbe uveljavljanje pravic po Splošni uredbi.

WWW.IP-RS.SI
gp.ip@ip-rs.si
01 230 9730


