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Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

1. „OPEN DATA“ in GDPR
PRAVICA VEDETI + „pravica“ do ponovne uporabe (ZDIJZ) / PRAVICA
DO ZASEBNOSTI (GDPR in ZVOP-1)
•
•
•
•

Dostop do IJZ, ponovna uporaba (na zahtevo pri organu, open data)
Prednosti odpiranja (dostop / ponovna uporaba) podatkov,
Aktivnosti „open data“ na državni in lokalni ravni,
Osebni podatek, ki je javen/prosto dostopen (npr. v zemljiška knjigi) še ne
pomeni, da je dovoljen za ponovno uporabo (namen!) – namen uporabe OP –
ZAKON
• GDPR - kateri podatki so zavarovani pred „ponovno uporabo“ - definicija OP
(določen ali določljiv posameznik) – oseba preko informacij/podatkov
prepoznana neposredno ali posredno

1.1. Izzivi na poti do odpiranja podatkov
• Izjeme po ZDIJZ (kdaj se osebni podatek lahko objavi – prosta
dostopnost) in GDPR,
• Ali potrebujemo ZVOP-2?
• Kako zadostimo zahtevam ZDIJZ in hkrati tudi GDPR in ZVOP-1/
• Kako ravnamo v primeru, ko zbirke/informacije/dokumenti
vsebujejo osebne podatke,
• Anonimizacija – odstranitev informacij/podatkov preko katerih so
posamezniki določeni ali določljivi ( anonimizirani podatki/zbirke
niso več predmet GDPR),
• Kako naprej, izzivi za občine in druge subjekte javnega sektorja, ki
imajo zanimive podatke za ponovno uporabo…

2. GDPR - 25. maj 2018

• ZVOP-1 od avgusta 2004 dalje (samo del členov še v uporabi)
• Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - od maja 2018
dalje – V CELOTI NEPOSREDNO V UPORABI!
• ZVOP-2??

2.1. Pomembnejše novosti že v veljavi
• Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,
• „Proaktivna“ transparentnost (politika zasebnosti, obveščanje
posameznikov o obdelavi OP ob posredovanju OP…) in druge
pravice posameznikov,
• Pogodbena obdelava - obvezna pisna pogodba – kdo je
„obdelovalec“?
• „DPIA“ – ocena učinkov na zasebnost (npr. videonadzor na javnih
površinah),
• Prijava kršitev varstva OP (t.i. „samoprijava“) nadzornemu organu,
• Popis „dejavnosti“ obdelav osebnih podatkov (26. člen – Katalog
OP po ZVOP-1 se ne uporablja več),
• Prilagoditev spletnih strani…

2.2. Zakaj „Varstvo osebnih podatkov“
 Preprečujemo kršitve
 Varujemo pravico do zasebnosti
 Spoštujemo zakonodajo

in posledično skrbimo za ugled organizacije (občine)
Kaj se lahko zgodi, če pride do kršitve ali druge oblike incidenta?
„v primeru, da bo kršitelj uspel z dokazili dokazati dolžno skrbnost ravnanja (skladnosti
z zakonodajo, praktično izvajanje ukrepov varovanja – npr. usposabljanja zaposlenih,
preverjanje izvajanja notranjih aktov…), možno izogniti sankcijam.“
Možne posledice kršitve: globe, kazni ali odškodninske tožbe posameznikov

2.3. Temeljni cilj varstva OP
Preprečujemo slučajno ali namerno:

nepooblaščeno obdelavo OP na splošno (pravna podlaga, pooblastilo, zadeva…)
- nepooblaščeno uničevanje podatkov,
- nepooblaščeno spremembo podatkov,
- seznanitev nepooblaščenih oseb s podatki,
- nepooblaščeno posredovanje (npr. nepravemu naslovniku) in posledično
morebitno nedovoljeno objavo ali drugačno obliko razkritja oz. obdelavo OP
- izgubo podatkov (npr. izguba prenosnika, USB ključa…)

• Kako?

PREVENTIVNI UKREPI: Pravno organizacijski in tehnični

2.4. Kdaj osebne podatke lahko obdelujemo?
Ustrezne pravne podlage v občinah
 Zakon (21. člen ZLS + splošni akt občine ali drugi specialni zakon)
 Pogodba (po določilih GDPR)
 Legitimni interes – javne naloge (4. odstavek 9. člena ZVOP-1) – NUJNOST IN
POTREBNOST
 Privolitev?
 Legitimni interes (GDPR)

Izzivi - na kakšni pravni podlagi se obdelujejo OP in posredujejo OP „zunanjim“
uporabnikom…
- Namen/i uporabe podatkov

3. Stanje skladnosti v občinah
ZVOP-1 IN GDPR
• Stopnja zavedanja?
• Nivo zagotavljanja
varstva po ZVOP-1?
• Pristop k uskladitvi?

3.1. Izzivi v praksi
- „Neodvisnost“ in samostojnost „DPO“, znanje, izkušnje?
- Pravnoorganizacijski ukrepi, tehnični ukrepi, informacijska varnost?
- Obdelava OP: Pravne podlage / pooblastila / Piso / pravice, zunanji
uporabniki?
- Evidence? Katere podatke obdelujemo, zakaj, na kakšni pravni
podlagi, za kakšen namen?
- Komu posredujemo podatke (zunanji uporabniki, pogodbeni
obdelovalci)?
- Pooblastila za obdelavo in pravice dostopov (IT) - notranji/zunanji?
- NadNadzor, evidentiranje kršitev?
- Ustrezno izvajanje videonadzora (vhodi v poslovne stavbe, javne
površine)?
- Ustrezno izvajanje avdio in video snemanj občinskih sej?
- Spletne strani?

4. Koraki do uskladitve
Priporočilo: PROJEKTNI PRISTOP
 1. ANALIZA STANJA - seznam ukrepov (pravno organizacijski del, informacijska varnost,
druge uskladitve, ki jih zahteva zakonodaja)
 2. REALIZACIJA UKREPOV - uskladitev z GDPR in ZVOP-1

Osnovna stopnja: USKLAJENI z zakonodajo (GDPR in ZVOP-1)!
_________
 3. ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI z zakonodajo
Kako? Izzivi za občine:

-

- Nadzorni ukrepi
- Sistematična usposabljanja zaposlenih
Letni pregledi (revizija) stanja in načrti ukrepov za izboljšanje…
- Pomembna vloga „DPO“

4. 1. Primer dobre prakse - MO Koper
PROJEKT: USKLADITEV Z GDPR (in ZVOP-1)

1. Imenovanje projektne skupine in koordinatorja (maj 2018)
2. Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)
3. Analiza stanja – seznam ukrepov – pravno organizacijski del in
informacijska varnost (maj/junij)

4.1.1. Realizacija ukrepov
JULIJ/AVGUST/SEPTEMBER 2018
4. Realizacija ukrepov:
 Priprava in sprejem notranjih aktov za varstvo OP - Pravilnik o varstvu
osebnih podatkov, Osnovna informacijska varnostna politika…
 Zagotovitev transparentnosti in uveljavitev pravic posameznikov  Politika varstva osebnih podatkov (splet / oglasna deska)
 Uskladitev pogodb z zunanjimi - pogodbe o obdelavi osebnih podatkov
 Analiza dejavnosti obdelave (preko 100) – „Datamaping“ – vzpostavitev
nove evidence za zadostitev več zahtev GDPR in ZVOP-1
 Uskladitev specifičnih vrst obdelav: videonadzor ob vhodih, videonadzor
na javnih površinah, evidenca strank…
 Usposabljanje zaposlenih …

4.1.2. Najtežja naloga
Enotna evidenca vseh dejavnosti obdelav
CILJ: evidentirati na enem mestu (ena tabela) vse potrebne podatke o posameznih
dejavnostih obdelav OP za različne namene, ki izhajajo iz zahtev GDPR in ZVOP-1 in
sicer:
- Pravice posameznikov: 12. do 22. člen GDPR (še posebej 13. in 14. člen)
- Evidenca v skladu s 30. členom GDPR – popis „dejavnosti obdelav“ (glavno vodilo:
namen/pravna podlaga – konkretno v postopku)
- Druge zahteve ZVOP in GDPR (pooblastila, način omejevanja dostopov in
zagotavljanja sledljivosti…) – zagotavljanje skladnosti – 32. člen GDPR in
uresničevanje temeljnih načel GDPR
DOLOČEN DEL INFORMACIJ ZA SPLET!
STARO: Zvop-1; „Katalog /posamezne/ zbirke osebnih podatkov – je opis zbir

Namesto zaključka
„We're only as secure as our weakest
link“
Varni smo samo toliko kot je varen naš najšibkejši člen v verigi.

Poskrbimo, da bo celotna veriga varna!

Mag. Renata Zatler, CIPP/E, renata.zatler@dataofficer.si

